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INTRODUCTIE ONDERWERP  
Bij de intrede van het wereldwijde virus COVID-19 eind 2019, werden wij 
geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. Aanvankelijk beperkte het virus zich tot 
het Aziatische werelddeel, om zich daarna in snel tempo wereldwijd te verspreiden. Het 
virus ging hiermee niet alleen met onze gezondheid, maar ook met het perspectief op 
onze wereld aan de haal. Het nam een loopje met bestuurlijke verhoudingen, 
technologische zekerheden en economische analyses. 
 
Na de constatering van deze realiteit wordt er gewezen naar het centraal gezag, in welke 
bestuurlijke vorm dan ook en dit gezag dient nu zijn verantwoordelijkheid te nemen.  
Er wordt in deze gezondheidscrisis politieke verantwoording verwacht voor de 
biologische gezondheid van zijn burgers, aangezien de burgerbevolking nu wordt gezien 
als risicogroep en het politiek bestuur zorg voor alle burgers moet kunnen garanderen.  
De wereldwijde corona pandemie en de politieke omgang met het bestrijden en 
indammen van het virus waren voor mij de aanleiding om mij te verdiepen in de 
denkwereld van Foucault. Het is namelijk Foucault geweest die met zijn biopolitieke 
concept een duidelijke relatie heeft gelegd tussen bevolkingspolitiek en bestuurlijke 
biostrategieen, tussen medische wetenschappelijke kennis, gezondheidzorg en 
biopolitieke besluiten. Foucault heeft de transitie van een soevereine politiek naar een 
burgerpolitiek in de 18e en 19e eeuw geanalyseerd en vastgesteld hoe de invloed van 
wetenschap de machtsstrategieën in een  bevolkingspolitiek kan bepalen.. Het 
voortschrijdend inzicht van het politieke belang van een gezonde bevolking bood een 
nog ongekend perspectief in de 18e eeuwse bevolkingspolitiek. Het vereiste met de 
ontwikkelde medische kennis een nieuwe bestuurlijke strategie in het omgaan met 
gezondheidszorg in de samenleving. De relatie tussen de toenemende medische 
kennisvorming en machtstoename bij het nemen van politiek medische besluiten heeft 
zijn denken over biopolitiek en biomacht gevormd. Zijn denkwijze over biopolitiek en 
biomacht als politieke strategie in het toekennen van zorg in de samenleving, de reactie 
vanuit de samenleving op deze vorm van zorgverlening en de biopolitieke keuzes die 
hierbij moeten worden verdedigd leek mij in deze pandemie een actueel onderwerp voor 
mijn scriptie. 
Foucaults filosofische interesse en waarnemingsonderzoeken richtten zich in eerste 
instantie op de manier hoe machtsverhoudingen zich ontwikkelden en waar deze 
plaatsvonden, maar hij analyseerde de werking van machtsstrategieën vooral om deze te 
kunnen ontmantelen. Zijn filosofische ideeën over biopolitiek hadden een zekere 
voorgeschiedenis die zich had ontwikkeld tijdens zijn waarnemingen in de omgang met 
macht in penitiaire inrichtingen, gevangenissen, instituten, scholen en werkplaatsen 
waar machtsstrategische methoden een steeds duidelijker controlerende taak hadden 
gekregen. Hij nam waar dat wetenschappelijk medische kennis een grotere rol ging 
spelen als machtsstrategie en dat de politiek hier steeds gevoeliger voor werd. Zijn 
inzichten en ideeën hierover legde hij uit tijdens zijn vele colleges, in zijn artikelen en 
in zijn boeken.  
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Het is dus een uitdaging om de ontwikkeling van zijn denken over de zorgverlening in 
de samenleving als bestuurlijk plicht te volgen aan de hand van de historische, 
maatschappelijke en morele omslagpunten, die in de samenleving sinds de 18e eeuw 
hebben plaatsgevonden.  
 
 

1. INLEIDING  
Het was de filosoof Michel Foucault (1926-1984), die tijdens zijn hoorcolleges in Rio 
de Janeiro in 1973 met de begrippen biopolitiek en biomacht aandacht vroeg voor het 
thema dat nu actueel blijkt te zijn; namelijk politieke zorg voor gezondheid, veiligheid 
en sociale stabiliteit. De term ‘biopolitiek’ gebruikte Foucault nu als uitleg van een in de 
18e eeuw ontstane bevolkingspolitiek, waarin hij de nieuw ingevoerde bestuursvormen 
in relatie met de burger analyseerde. Met het begrip ‘biomacht’ bedoelde Foucault de 
strategieën die hierbij nodig waren om de beoogde doelstellingen te realiseren.  
Nieuwe medische kennis reikte de politiek instrumenten aan om statistieken te 
ontwikkelen waarmee gewenst en ongewenst gedrag kon worden geregistreerd. 
Gezondheidsstatistieken werden bijvoorbeeld gebruikt om hygiënische maatregelen in 
te kunnen invoeren om ziekten zoals tuberculose te voorkomen. Bestuurlijke strategieën 
konden op deze manier ingrijpen in het leven van de samenleving. Medische kennis 
werd in de nieuwe bevolkingspolitiek zo verweven met strategische bestuurlijke macht 
en deze bestuurlijke macht relateerde Foucault aan het begrip biomacht.  
Volgens Foucault ontwikkelde zich zo na de 17e eeuwse soevereine macht een nieuwe 
bevolkingspolitiek waarin biopolitieke zorg een centrale plaats kreeg als bestuursvorm. 
Hij beschouwde de 18e eeuw als het begin van een biopolitieke evolutie die zich 
gedurende de 19e eeuw verder zou ontwikkelen.  
In mijn scriptie wil ik deze biopolitieke evolutie en de door Foucault ingevoerde 
begrippen als biopolitiek en biomacht centraal stellen. Het onderwerp van onderzoek 
heeft om deze reden de titel Biopolitiek en biomacht in de denkwereld van Michel 
Foucault gekregen.  
 
ONDERZOEK  
Foucault zoekt in zijn eerste onderzoeksjaren jaren op archeologische wijze naar de 
bronnen van kennis in de menswetenschap en probeert met deze methode de samenhang 
tussen kennis en macht te beschrijven in op zich zelf staande culturele samenlevingen. 
Het is voor Foucault een manier om de interne samenhang te reconstrueren hoe een 
machtsmechanisme zich in een bepaald tijdsgewricht ontwikkelt. Deze methode van 
onderzoek is altijd een onlosmakelijk onderdeel deel geweest van zijn 
onderzoekshouding. Na deze archeologische methode van onderzoek in de jaren zestig, 
richt Foucault in de jaren zeventig zijn onderzoek meer op de genealogie van de 
machtstrategieën, waarbij zijn filosofische reflecties over machtsverhoudingen en de 
aanwezigheid van kennis als een rode draad door deze periode van zijn onderzoekende 
leven heen lopen. Zijn waarnemingen en onderzoeken hebben in deze periode onder 
meer geleid tot zijn ideeën over biomacht en biopolitiek. In mijn scriptie wil ik juist 
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deze periode, waarbij hij zijn verstrekkende ideeën over biopolitiek en biomacht 
ontwikkelde, met behulp van het analyseren van zijn colleges aan de Collèges de 
France, zijn interviews en het lezen van de primaire en secundaire bronnen, verhelderen. 
Mijn onderzoeksvraag gaat dan ook over de wijze hoe hij zijn visie over biopolitiek en 
biomacht gedurende zijn docentschap, gastcolleges, schrijverschap en interviews heeft 
gedefinieerd en geëvalueerd.  
 
ONDERZOEKSVRAAG:  
Wat verstaat Michel Foucault onder de door hem geïntroduceerde begrippen biopolitiek 
en biomacht? 
Deze onderzoeksvraag deel ik op in een aantal deelvragen of onderzoeksvragen. De 
deelvragen corresponderen met de voor het onderzoek relevante invalshoeken. 

DEELVRAGEN: 
1. In welke teksten en contexten definieert Foucault de begrippen biomacht en 

biopolitiek? 
2. Hoe hanteert hij hier de begrippen en kunnen zij worden geïnterpreteerd vanuit 

een ontwikkeling in zijn denken? 
3. Hoe heeft Foucault de begrippen biomacht en biopolitiek zoals hij deze expliciet 

schetst, in zijn interviews en programmatische teksten zelf uitgelegd? 
4. Hoe zijn deze begrippen door andere filosofen geïnterpreteerd?  

 
 

2. MICHEL FOUCAULT (1926-1984) 
Michel Foucault is geboren op 15 oktober 1926 in Poitiers, in een klassiek katholiek 
milieu. Zijn vader Paul Foucault is chirurg en verwacht dat Michel ook medicijnen zal 
gaan studeren. Dankzij de bemiddeling van zijn moeder mag hij zich inschrijven in de 
Ecole Normale Superieure, een fameuze universitaire opleiding waar wijsbegeerte een 
prominente rol speelde. Hij is een gesloten student, moeilijk te doorgronden. Bovendien 
wordt hij geconfronteerd met het feit dat hij homoseksueel is, wat in die tijd als een 
ziekte wordt gezien. Hij gaat in therapie, maar dit mislukt. Zijn argwaan tegen de 
uitgangspunten en repressies van de toenmalige psychotherapie heeft vervolgens de 
basis gelegd voor zijn wantrouwen tegen machtsbolwerken van kennis die Foucault 
omschrijft als kennisstructuren en hun relatie met het machtsdenken. De argwaan van 
Foucault tegenover het machtsdenken in deze medische wereld breidt zich uit naar 
andere maatschappelijke domeinen en wetenschappelijke vakgebieden en het zichtbaar 
maken van het machtsdenken in instituten en instellingen zal voor Foucault een 
belangrijk onderzoeksgebied worden. Hij stelt op een hele nieuwe manier het fenomeen 
van machtsmechanismen aan de orde en zal de relatie van kennisstructuren en de 
omgang met macht dan ook kritisch gaan analyseren.  
Tijdens zijn studie aan de Ecole Normale Superieure maakt hij kennis met de 
fenomenologie van Edmund Husserl en Maurice Merleau-Ponty. Hierbij wordt niet 
uitgegaan van een bepaalde vooronderstelling en theorie die bepaalde verschijnselen 
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causaal met elkaar in verband wil brengen, maar is meer gericht op de intuïtieve 
ervaring van waargenomen fenomenen om in wat met hier ervaart, essentiële 
eigenschappen in te herkennen. 
Foucault raakt eveneens geïnteresseerd in het werk van wetenschapsfilosoof Gaston 
Bachelard, die in zijn colleges wijst op de methodologie van de wijze hoe wij kennis 
produceren en op de filosofische consequenties van wetenschappelijke vernieuwingen.  
Ook het gedachtegoed van Maurice Blanchot, Pierre Klossowski en vooral de studie van 
de wetenschapsfilosoof Georges Canguilhem, met de vraag hoe de mens zichzelf als 
levend wezen in het geding bracht, heeft op Foucaults biopolitieke denken grote invloed 
gehad. Daarnaast is het Friedrich Nietzsche geweest met zijn ideeën over discontinuïteit 
en George Bataille over grenservaringen die hun sporen nagelaten hebben in Foucaults 
filosofische denkontwikkeling.1  Al deze denkers helpen hem, om te midden van de 
toen gangbare dominante stromingen als het humanisme, het existentialisme het 
structuralisme een eigen weg te vinden en zijn aanvankelijke universitaire vorming los 
te laten.2   
Hoewel zal blijken dat zijn filosofische zoektochten steeds aanleiding gaven voor 
nieuwe wendingen in zijn denkontwikkeling, zullen filosofische wetenschappers zoals 
o.a. Georges Canguilhem, Friedrich Nietzsche en George Bataille zijn toekomstige 
onderzoekshouding en filosofische denkontwikkeling blijvend beïnvloeden.  
Foucault beschouwde zichzelf lange tijd niet als filosoof maar als een onafhankelijk 
denker met denkbeelden die open stonden voor nieuwe perspectieven en ervaringen. De 
theoretische discontinuïteiten hierin zijn hem wel vaak verweten.3  
 
Op 12 april 1970 wordt in de algemene vergadering van het Collège de France Michel 
Foucault een nieuwe leerstoel aangeboden op de afdeling filosofie en geschiedenis met 
een door hem zelf aangekondigde titel De geschiedenis van denksystemen. Hij is dan 44 
jaar oud. Deze benoeming vereiste een reeks openbare lezingen die hij tot aan zijn dood 
in 1984 zou geven en zijn vastgelegd in beschikbare audio-opnamen. Aan de hand van 
deze lezingen en de jaarlijkse colleges tussen 1970 en 1984 is het mogelijk inzicht te 
krijgen in Foucaults denkontwikkeling en filosofische wendingen van zijn visies. 
 
Na zijn dood blijft Michel Foucault echter, gezien de vele verschenen overzichtswerken 
en biografieën, nog prominent aanwezig. Uitgeverij Gallimard gaf een monumentale, 
vierdelige editie van driehonderdzestig artikelen, essays, voorwoorden, werkteksten, 
interviews en lezingen uit. Zijn biopolitieke visie en verwijzingen naar de strategieën en 
gevolgen van biomacht hebben veel debatten opgeleverd en aanleiding gegeven voor 
uiteenlopende politieke interpretaties. Aangezien hij wars was van definitieve 
uitspraken laten deze begrippen tot in deze tijd nog veel interpretatieruimte over.  
 

 
1  Interview met Trombadori in: Ervaring en waarheid, Michel Foucault, 31. 
2  Ibid. 19. 
3  Rabinow P., The Foucault Reader, 53. 
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3. OPKOMST VAN DE BEVOLKINGSPOLITIEK VOLGENS FOUCAULT 
Inleiding 
Na de eeuwenlange onbeperkte soevereine macht van een vorst vindt er eind 17e eeuw, 
onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving, een politieke machtsverschuiving 
plaats van een politiek machtige vorst naar een bevolkingspolitiek. Door de komst van 
de industrialisatie en het opkomend belang van het kapitaal, de versnelde ontwikkeling 
in de medische wetenschap, de ontwikkeling in de landbouw en een voortzettende 
bevolkingsgroei, vinden er ingrijpende veranderingen plaats in de 18e eeuwse 
samenleving die andere bestuursstrategieën vereisen en een nieuwe visie op 
bestuurpolitiek. De soevereine machtsovergang van een soevereine machtstructuur naar 
een bevolkingspolitiek met eigen bestuursstrategieën wordt door Foucault dan ook als 
een historische eeuwse cesuur gezien. De soevereine macht waarbij de burger en de 
samenleving marginaal aanwezig waren in de bestuurlijke optiek van de soeverein, 
heeft plaats gemaakt voor een bevolkingspolitiek met eigen bestuurstechnieken waarbij 
de burger in de samenleving nu een rol gaat spelen. Er vormt zich in de komende eeuw 
een bevolkingspolitiek waar zorg voor de samenleving en de burger nu centraal komt te 
staan en het begin is van een moderne biopolitiek.  
 
De maatschappelijke verschuivingen en economische veranderingen die in 18e eeuwse 
samenleving steeds zichtbaarder worden vragen dan ook om een andere 
bevolkingspolitiek. Na de transformatie van een soevereine staatsmacht naar een nieuwe 
bevolkingspolitiek wordt de vraag naar gezonde gedisciplineerde burgers een belangrijk 
beleidspunt en een vitale burgerbevolking is nu van cruciaal belang geworden en kennis 
van de biologische wetenschappen in de politiek gaat nu een grote rol spelen.  
De vooruitgang in de medische wetenschap en kennis van het menselijk lichaam heeft 
daarom verregaande gevolgen voor de latere gezondheidspolitiek.4 Uitbreiding van 
kennis op medisch en biologisch gebied wordt de katalysator voor de 18e eeuwse 
bestuurlijke transformatie naar een nieuwe moderne samenleving. De oude soevereine 
politiek van een soeverein vorst die besliste over leven en dood, transformeert zich nu 
naar een bevolkingspolitiek met bestuursstrategieën die voorwaarden gaan stellen voor 
het realiseren van een vitale bevolking en deze nieuwe strategieën zullen in alle vezels 
van de samenleving doordringen: 
 

           “Une des plus massives transformations du droit politique au XIXe siècle a  
             consisté, je ne dis pas exactement à substituer mais à compléter, ce vieux  
             de souveraineté- faire mourir ou laisser vivre- par un autre droit nouveau, qui ne va  
             pas effacer le premier, mais qui va le pénétrer, le traverse, le modifier, et qui va être  
             un droit, ou plutôt un  pouvoir  exactement inverse: pouvoir de  “faire” 
             vivre et de  “laisser” mourir.” 5 
 

 
4  Lemke T., Biopolitics. An advanced Introduction, 35. 
5  Foucault,  Il faut défendre la société. Cours au Collège de France (1975-1976) 21.  
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      3.1 Bevolkingspolitiek sinds de 17e eeuw  
In zijn boek De geschiedenis van de sexualiteit, Vol.1 De wil tot weten (1976) beschrijft 
Foucault deze transformatie van de soevereine macht van een 17e eeuwse vorst, die 
besliste over leven en dood naar een staat met een andere vorm van machtsuitoefening. 
Tijdens deze transformatie ontwikkelt er zich een bevolkingspolitiek met een moderne 
bestuursvorm waar een disciplinerend en controlerend machtsmechanisme in allerlei 
instituten en praktijken zichtbaar wordt. 6  
Het boek is een genealogisch onderzoek naar deze historische transitie en heeft zijn 
denken over machtsstrategieën in de politiek bepaald. Vanaf eind 17e eeuw ontwikkelt 
er zich een bevolkingspolitiek met nieuwe bestuurlijke strategieën en Foucault heeft 
deze machtsverandering door deze nieuwe bestuurlijke macht met eigen 
machtsstrategieën tot een politiek filosofisch concept gemaakt.  
De eerste vorm van macht die hij analyseert in dit boek is de eeuwenlange klassieke 
soevereine macht van een vorst over zijn onderdanen, waar de autonomie over leven en 
dood een van de privileges van de soeverein was. De vorst had het recht te beschikken 
over het leven van zijn onderdanen en het recht om zijn onderdaan ter dood te brengen 
of in leven te laten. Het was ook aan de soevereine vorst om te bepalen wanneer er zich 
gevaarlijke situaties voordeden en of hij hierbij ingreep.  
Onder invloed van de zich snel verspreidende verlichtingsideeën en de opkomst van de 
burgerklasse kwam er in de 18e eeuw, naast de roep om meer economische en 
bestuurlijke vrijheid, ook de vraag naar ‘discipline’ en later ook de ‘surveillance’ 
technieken. De disciplinerende methoden en de latere 19e eeuwse surveillance als 
bestuurlijke controle, worden de nieuwe bestuurlijke machtsstrategieën. 
De disciplinaire machtsstrategie die aanvankelijk ingevoerd werd bij instituten zoals 
penitentiaire inrichtingen, werkplaatsen en gevangenissen, werd in een later stadium 
ook ingevoerd in het leven van de burger. De surveillancestrategieën die hier spoedig op 
volgden vereisten meer administratieve handelingen en hadden als doel de gezondheid, 
leefomgeving en leefstijl van de burger in kaart te brengen. De politiek was met deze 
controletechniek nu in staat om een normenstelsel in te voeren waar burgers aan 
moesten voldoen. In zijn lezing The Punitive Society (1972-1973) legt Foucault uit hoe 
de permanente controle van het individu zich laat zien. Met een politieke strategie door 
middel van het vast stellen van feiten, gebeurtenissen, acties en het vastleggen van 
eigendommen en rechten om de orde te vestigen of te herstellen werd deze controle 
techniek de nieuwe bestuurspolitiek.  
In zijn lezing De samenleving moet worden verdedigd (1975-1976) is volgens Foucault 
nu de rol van de politieke macht er op uit, om voortdurend de nieuwe machtsverhouding 
te onderstrepen en te herbevestigen in instituties en in het vitale leven van individuen. 
Foucault legt uit dat deze vorm van macht nu niet enkel is geworteld in disciplinaire 
instellingen, maar ook is geconcentreerd in een politieke soevereiniteit dat als een 
netwerk van overheersing in de moderne samenleving is vertakt.7 Zo beheerde de 

 
6  Foucault,  De wil tot weten, 138- 147. 
7  Deze twee lezingen horen bij de openbare lezingen van 1970- 1984.  
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nieuwe bevolkingspolitiek met zijn bestuursstrategieën alle lagen in de samenleving en 
het vitale individuele leven van de burger. 
Nieuwe bestuurtechnieken drongen zo steeds meer de bestaande machtsvormen binnen 
en de bestuurlijke macht werd steeds meer zichtbaar in de bevolkingspolitiek. De 
opkomst van de industrialisatie, de medische vooruitgang en de explosieve 
bevolkingsgroei veroorzaakten namelijk ingrijpende maatschappelijke veranderingen in 
de samenleving die groei en menskracht vereisten. Nieuwe vormen van politieke kennis 
waren dan ook het gevolg van een veranderde economische en politieke realiteit die 
aangepaste strategieën vereiste binnen de veranderende machtsverhoudingen. Met de 
nieuwe technische en maatschappelijke veranderingen werden nu ook andere eisen 
vanuit de samenleving verwacht. 
Door het aanpassen aan andere levensnormen ontstonden er krachten en mogelijkheden 
om de vaardigheden van de burgers verder te stimuleren. Deze 
ontwikkelingsmogelijkheden beschouwde Foucault dan ook als een positieve factor in 
de opkomst van een biopolitiek.8  
Het zijn juist deze politieke bestuursstrategieën die tegemoet komen aan de vraag naar 
gezonde werknemers. De moderne bevolkingspolitiek streefde met haar disciplinaire en 
controlerende bestuurstechnieken naar het inzetten van een gedisciplineerde en gezonde 
bevolkingsgroep als werkkapitaal voor de industriële productie. De nieuwe 
machtsstrategieën hadden dan ook als doel productieve burgers te creëren als 
noodzakelijke voorwaarden voor de groei van de industrialisatie. Foucault acht de 
invloed van de nieuwe politieke disciplinaire strategie op de ontwikkeling van het 
kapitalisme dan ook groot.9 Hij duidt deze nieuwe disciplinaire strategie aan met de 
term ‘dispositif’ en verwijst hiermee naar de disciplinaire methoden die worden 
toegepast in instituten zoals inrichtingen, kazernes, gevangenissen en werkplaatsen. Het 
zijn deze machtsrelaties op lokaal niveau, waar de noodzaak van deze administratieve 
regels namelijk het meest wordt gevoeld en een controlerende strategie goed 
functioneert. De institutionele, fysieke en administratieve mechanismen en 
kennisstructuren houden de uitoefening van macht zo in stand binnen de sociale orde. 
Het dispositif werd als disciplinaire methode echter ook ingezet bij andere disciplines 
zoals wettelijke reglementen, architectonische voorzieningen, wetenschappelijke, 
filosofische, morele en filantropische beschouwingen en bij het invoeren van nieuwe 
administratieve maatstaven.  
In  ‘Le jeu de Michel Foucault‘, een interview uit 1977 voor het psychoanalytische 
tijdschrift Ornicar, lezen we hoe Foucault deze methodische machtsstrategie, als 
strategische voorwaarde voor disciplinerende machtsmaatregelen koppelt aan de term 
‘dipositif’.  
 

     “Ce que j’essai de repérer sous ce nom, c’est, premièrement, un ensemble  
      résolument  hétérogène, comportant des discours, des institutions, des 

 
8 Lemke T., Biopolitics. An advanced Introduction, 33. 
9 Foucault,  De wil tot weten, 142. 
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      aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois,  
      des mesures administrative, des énoncés scientifiques, des propositions  
      philosophiques, morales, philanthropiques, bref: du dit, aussi bien que du non-dit,  
      voilà les éléments du dipositif.  Le dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on  
      peut établir entre ces éléments. […] par dispositif, j’entends une  
      sorte-disons-de formation, qui, à un moment historique donné, a eu pour fonction  
      majeure de répondre a une urgence. Le dispositif a donc une fonction  
      stratégique dominante.” 10  

 
Op globaal niveau wordt nu een ‘dispositif de sécurité’ als machtstrategie toegevoegd. 
Het is een bestuurlijk controlerende methode om de veiligheid in de samenleving te 
garanderen en houdt in dat de bevolkingspolitiek het individuele leven van haar burgers 
binnen een machtsstrategie wil kunnen reguleren. Het ‘dispositif de sécurité’ 
ontwikkelde zich in de 19e eeuw dan ook al snel tot een nieuwe bevolkingsstrategie. 
Het richtte zich op de regulatie van het collectieve leven van een bevolkingsgroep door 
het inzamelen van gegevens over gezondheid en leefstijl, maar werd ook ingezet om 
strategisch grip te houden op maatschappelijke ontwikkelingen. Het bijhouden van de 
bevolkingsstatistieken bleek een uitstekend strategisch instrument te zijn voor een goed 
beheer van de nieuwe bevolkingspolitiek, maar vereiste wel meer complexe systemen 
van coördinatie en centralisatie. Door de steeds verder evaluerende medische 
ontwikkeling kon men nu aan de hand van gegevens, die na het onderzoek van 
gezondheid en leefstijl werden geïnventariseerd, normen ontwikkelen en statistieken 
invoeren waar de gemiddelde burger aan moest voldoen. De bestuurspolitiek hanteerde 
deze statistische normen niet alleen als maatstaf om gezondheid- en 
veiligheidsmaatregelen in te kunnen voeren maar ook om meer inzicht te krijgen in de 
individuele levensstandaarden van de burger: 
 
‘ De bevolkingsregulering betreft de demografie, het inschatten van de relatie tussen 
bestaansmiddelen en bewonersaantallen, het opstellen van tabellen over de 
rijkdommen en de circulatie daarvan, over levens en levensverwachtingen.’11 
          
Het zou een effectief machtsinstrument worden in de nieuwe disciplinerende en 
controlerende politieke cultuur die de grote technologie van de bestuursmacht in de 19e 
eeuw zal gaan vormen. Foucault zag in de opkomst en toepassing van deze 
biomachtstrategieën een belangrijke historische transitie; een bevolkingspolitiek had 
zich getransformeerd tot biopolitiek en bestuurlijke strategieën werden als biomachten 
ingezet. Foucault beschouwde deze transformatie dan ook als begin van de moderne 
biopolitiek.  
 

 
10  Foucault, Interview Le jeu de Michel Foucault in: Tijdschrift Ornicar, een tijdschrift uitgegeven door  
      de psychoanalytische faculteit van de universiteit van Vincennes, 299. 
11  Foucault, Geschiedenis van de sexualiteit, Volume 1. De wil tot weten (Parijs 1976)142. 
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3.2 Biopolitiek en biomacht als nieuwe bestuursstrategieën 
De ingevoerde strategieën van disciplinering en surveillerende maatregelen gaan nu een 
hele bevolkingsgroep aan. De bevolkingspolitiek heeft niet alleen het biologisch beheer 
van het leven van haar individuele burgers onder controle, maar neemt nu ook het 
welzijn van de gehele bevolking als taak op zich. In de 19e eeuw hadden de medische 
en biologische wetenschap zich voortvarend ontwikkeld tot zelfstandige wetenschappen 
en medische kennis kreeg een duidelijker stem in de bestuurspolitiek: 
 

‘Daarnaast doken in het veld van politieke praktijken en  
    economische waarnemingen vragen op met betrekking tot geboortecijfers,  
    levensduur, gezondheidszorg, huisvesting en emigratie; een ware explosie 
    nu van talrijke uiteenlopende technieken, waaraan individuele  lichamen  
    konden worden onderworpen en een bevolking kon worden gecontroleerd.  
    Aldus begint het tijdvak van een biomacht.’12  

 
Aan deze kennis werd steeds meer gerefereerd bij bestuurlijk politieke besluiten en zo 
raakten medische kennis en politieke macht steeds meer met elkaar verstrengeld. De 
bevolkingspolitiek die nu de controle technieken gaat invoeren in de vitale 
levensprocessen van de burgerbevolking, voelt zich dan ook gesteund in haar 
biopolitieke strategieën door de opkomende medische kennis in de 18e eeuw en 
verzekerd van wetenschappelijke onderbouwing. De politiek staat open voor de nieuwe 
medische en natuurwetenschappelijke kennis en het invoeren van 
gezondheidsmaatregelen worden nu belangrijke politieke thema’s. Het oprichten van 
ziekenhuizen en gezondheidscentra zijn dan ook voorbeelden van de nieuwe 
bestuurspolitiek waar de medische zorg voor het individu en de controle van de 
gezondheidszorg nu tot de bestuurlijke zaken zijn gaan horen en kunnen we spreken van 
een moderne biopolitiek. 
Vanaf het moment dat individuen worden gestroomlijnd binnen bepaalde 
machtsverhoudingen met disciplinaire methoden en normalisatiestandaarden, gaat het 
biologische aspect nu een steeds belangrijker biopolitieke macht vormen. Deze 
biologische macht houdt in dat met de vitaliteit van de bevolking als inzet, de politiek 
een beleid van statistisch risicobeheer gaat voeren.13  De politiek heeft met de 
ingevoerde gezondheidstatistieken nu goede argumenten omwille van 
veiligheidsrisico’s, zoals het voorkomen van ziekten, adequate biomachtstrategieën toe 
te passen.  
Foucault verbreedt met deze biopolitieke visie het conventionele begrip van politiek, die 
zich tot nu toe enkel met het bestendigen, consolideren en herverdelen van bestaande 
machtsverhoudingen bezig hield. Er komt nu een nieuw regime met een coöperatieve 

 
12  Foucault, De wil tot weten, 142. 
13 De Vleminck J. & De Cauwer S., De actualiteit van het biopolitieke denken in: Krisis nr. 3. 
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politieke houding tegenover nieuwe wetenschappelijks inzichten en dit alles gebeurt in 
een paar decennia. 
Hoe is dit zo snel tot stand gekomen vraagt Foucault zich af. Het is het resultaat van een 
nieuw discours, op gang gekomen door het samengaan van nieuwe terreinen van 
medische kennis, het accepteren van veranderde wetenschappelijke inzichten en het 
voeren van een politiek met maatregelen, die economischer en efficiënter zijn dan de 
juridische concepten van de 17e eeuw: “There are not simply discoveries; there is a 
whole new regime in discourse and forms of knowledge. And all this happens in the 
space of a few years.”14  
 
3.3 Van bevolkingspolitiek naar biopolitiek  
Foucault heeft de veranderde bestuurlijke 18e en 19e eeuwse samenleving, met de 
opkomende industrialisatie, verbeterde landbouwmethodes en nieuwe medisch-
biologische wetenschappelijke kennisstructuren vanuit diverse invalshoeken beschreven 
en erover gedoceerd tijdens zijn colleges. Vooral de nieuwe biologisch 
wetenschappelijke kennisstructuren beschouwt hij als belangrijke actoren aangezien 
deze nu als biomacht in de bevolkingspolitiek gaan functioneren. Foucault sprak in zijn 
college Il faut défendre la Société (1975-1976) dan ook over: 
  
”les phènomènes de population, avec les processus biologiques ou bio-sociologiques 
des masses humaines” waarmee hij doelde op de eigen biologische en biosociologische 
processen, horende bij de menselijke soort.”15  
 
Hiermee verwijst Foucault naar het feit dat het aangaan van menselijke relaties die voor 
de mens als biologische wezen onontbeerlijk zijn, voor de biopolitiek meetgegevens 
kunnen opleveren. Deze te kunnen beïnvloeden of te manipuleren, hoorde volgens 
Foucault ook bij de nieuwe strategie van de bevolkingspolitiek. Foucault gaf hiermee 
aan, dat de begrippen biopolitiek en biomacht niet los werden gezien van de politieke 
werkelijkheid en dat hield zorg voor gezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit als 
bestuurlijke verantwoordelijkheid in.16  
De invloed van biomacht als strategische machtsinstrument gaat nu op alle niveaus een 
steeds grotere rol spelen. Burgers worden bestuurd aan de hand van medisch 
verantwoorde interventies en de geneeskunde transformeert zich tot een sociale 
geneeskundige discipline dat een belangrijke plaats krijgt in het politieke discours:  
Er was nu sprake van een biopolitiek bestuur, niet enkel gericht op het individu maar op 
een hele bevolkingsgroep, die met inzet van biomacht een gezonde kapitalistische 
maatschappij wilde verwezenlijken. Er voltrok zich een maatschappelijke transformatie 
met een nieuwe preoccupatie; de volksgezondheid. De bevolking werd nu een te 

 
14   Rabinow  P. , The Foucault Reader, 54. 
15  Foucault, Il faut défendre la société; cours au Collège de France (1975-1976) 222.    
16  Foucault, De geboorte van de biopolitiek (1979) 405. 
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besturen kracht en een object van kennis. Deze maatschappij bereikte volgens Foucault 
op dit punt nu de drempel van de moderniteit: 
 
“Ce qu’on pourrait appeler le ‘seuil de modernité biologique’ d’une société se situe  
au moment où l’espèce entre comme enjeu dans ses propres stratégies  
politiques. L’homme, pendant des millénaires, est resté ce qu’il était pour  
Aristote;  un animal vivant et de plus capable d’une existence politique; 
l’homme  moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d’être vivant  
est en question.” 17   

 
In deze context, waar het leven van de moderne mens nu een politiek hoofdstuk 
geworden is en de ontwikkeling van het kapitalisme steeds meer een sturende rol in de 
bevolkingspolitiek is gaan spelen, spreekt Foucault nu over een relatie tussen 
biogeschiedenis, biomacht en biopolitiek. Foucault wijst hier op de bestuurstransitie die 
tot stand gekomen is van een burgerbestuur naar een biopolitiek bestuur, met toegepaste 
biomachtstrategieën die de moderne politiek zijn gaan bepalen. Foucault beschrijft deze 
historische omslag als biogeschiedenis.  
Hoewel de inzet van deze biopolitieke strategieën voor de burgerbevolking vaak 
gevoelig lag, waren het toch deze noodzakelijke voorwaarden waar de biopolitiek voor 
koos. Met als kapitalistisch oogmerk en belangrijk doel de inzetbaarheid van gezonde 
burgers in een industriële samenleving: 
 
“Ce bio-pouvoir a été, à nˊen pas douter, un élément indispensable au développement 
du capitalisme; celui-ci nˊa pu être assuré quˊau prix de l’insertion contrôlée  
les corps dans l‘appareil de production et moyennant un ajustement des phénomènes  
de population aux processus économiques. Mais il a exigé avantage d‘ il lui a fallu  
la croissance des uns et des autres, leur renforcement en même temps que leur  
utilisabilité et leur docilité; il lui a fallu des méthodes de pouvoir susceptibles de  
majores les forces, les aptitudes, la vie en général sans pour autant les rendre  
plus difficiles à assujettir.” 18  
 

4. BIOPOLITIEK EN BIOMACHT VOLGENS DE NOTITIES VAN FOUCAULT 
Inleiding  
Foucaults aanloop naar zijn ideeën over biomacht en biopolitieke machtsstrategieën is 
terug te vinden in de registraties van de door hem gegeven colleges, lezingen, 
interviews en zijn artikelen en boeken. Zijn visie doceerde hij in eerste instantie tijdens 
de colleges aan het Collège de France om deze in latere lezingen en hoorcolleges weer 
aan te vullen of aan te passen. De onderzoeken die hieraan vooraf gingen voerde 
Foucault uit volgens archeologische en genealogische methoden. Deze methoden 
gingen vooral uit van de historisch-culturele contexten waarin belangrijke historische 

 
17  Foucault,  Histoire de la sexualité. Volume 1. La volonté de savoir, 188.  
18  Ibid. 185. 
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feiten plaatsvonden. Foucault hechtte namelijk meer waarde aan veranderde 
maatschappelijke en culturele veranderingen in het historische verloop, dan aan de 
historische feiten zelf. Hij achtte vermelding van enkel historische feiten, die slechts 
data en gebeurtenissen benoemden niet interessant genoeg, omdat de feiten vaak weinig 
inzicht gaven in de historisch culturele actualiteit met de op dat moment geldende 
maatschappelijke en morele regels. Daarom waren volgens Foucault de archeologische 
en genealogische methoden, die teruggingen naar de bron en het verloop van de 
gebeurtenissen in de historische context, de enige juiste manier om de waarheid in het 
eigentijdse discours te kunnen analyseren. Op deze manier analyseerde Foucault dan 
ook de historische context en de bron van het verloop van de veranderde 
machtstructuren in de 18e eeuw. Hij verwees in zijn onderzoek naar de grote invloed 
van de uitbreidende kennis van de medische wetenschappen in de nieuwe 
bestuurspolitiek. Foucault relateerde de groei van medische wetenschappelijke kennis 
aan de invoering van een politieke biomachtstrategie die het vitale leven van de burger 
steeds meer ging beheersen en ook de volgende eeuw een grote invloed zou hebben op 
het leven van de individuele burger en de samenleving.  
    
Foucaults onderzoeksmethoden stuitten vanuit de historische wetenschap op veel kritiek 
en ook het filosofisch wetenschappelijk circuit had hier zijn bedenkingen bij.19  
Foucault ging echter graag het debat aan om zijn opponenten te overtuigen van zijn 
inzichten maar vermeed hierbij polemieken. Hij weigerde namelijk stelselmatig uit te 
gaan van een vooringenomen waarheid, wat hem in de gangbare opstelling van partijen 
in polemieken zo tegenstond. Foucault zag enkel in het open debat de enige juiste 
morele opstelling om samen op zoek te gaan naar waarheid in relatie en in gesprek met 
de ander.  
 
Op Rabinows vraag: ˊWhy is it that you don ˊt engage in polemicsˊ   
 
“I like discussions, and when I am asked questions, I try to answer them. It’s true that  
I don’t like to get involved in polemics.  
I insist on this difference as something essential; a whole morality is at stake,  
the morality that concerns the search for the truth and the relation to the other.”20 
 
 
4.1 Biomacht en biopolitiek in programmatische teksten door Foucault nader 
gedefinieerd 
Hoewel Foucault tijdens zijn colleges aan de Collège de France, zijn buitenlandse 
hoorcolleges, zijn interviews en geschriften niet op zoek was naar een uniforme 
definitie van biopolitiek en biomacht is er wel degelijk continuïteit in zijn denken te 
vinden. Hij onderzocht al eerder tijdens zijn studentenjaren machtsrelaties en de 

 
19 Trombadori D., In gesprek met Foucault in: Ervaring en waarheid, Michel Foucault, 31. 
20 Rabinow P., Polemics, Politics and Problemizations in: The Foucault Reader, 381. 
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samenhang tussen macht en kennisstructuren en hoe dit te duiden was in de 
samenleving. 
In 1961 schrijft Foucault zijn proefschrift Geschiedenis van de waanzin in de 
zeventiende en achttiende eeuw. In dit onderzoek houdt hij zich bezig met de status van 
de psychiatrie en de betekenis van de waanzin in verschillende historische contexten 
van de samenleving. Foucault beschrijft hier vooral de maatschappelijke omgang met de 
waanzin in een steeds wisselende tijdsgeest met eigen morele waarheden. Tijdens zijn 
onderzoek in penitentiaire inrichtingen en ziekenhuizen nam Foucault waar, dat zich 
door de samenhang van kennis en macht het onderscheid tussen normaal en abnormaal 
grondig werd gewijzigd. 21  
Deze machtsverhoudingen die gevormd werden door de verwevenheid van kennis en 
macht, zag Foucault later ook terug in politieke en economische machtsstructuren en hij 
verwees in zijn analyses van deze verwevenheid van kennis en macht in het 
maatschappelijke circuit dan ook naar zijn opgedane ervaringen in de psychiatrische 
klinieken. 
 
In zijn boek De geboorte van de kliniek (1963), beschrijft Foucault deze verwevenheid 
van kennis en macht in het medisch wetenschappelijke circuit. Hij merkte daarbij op dat  
medische kennis steeds meer het maatschappelijke en politieke discours ging bepalen en 
constateerde dat het burgerlijk bestuur steeds meer belangstelling kreeg voor het 
aanwenden van deze kennis in hun bestuurlijke besluiten. Medische 
gezondheidsnormen werden als biomachtstrategieën ingezet in het politieke beleid en 
het manipuleren van het bioleven van de burgerbevolking werd nu wetenschappelijk 
erkend. In dit boek verbindt Foucault de geneeskunde aan de opkomst van de nationale 
gezondheidszorg en de vorm van zorg beschrijft hij als het begin van de nationalisering 
van de geneeskunst. Particuliere gezondheidszorg transformeerde zich naar nationale 
gezondheidszorg en alle landen deden dit op hun eigen manier. Hij nam waar dat naast 
gezondheidszorg het empirisch onderzoek, voortgekomen uit de groeiende opkomst van 
de medische wetenschap, de basis legde voor het in kaart brengen en registreren van 
ziekten en verschijnselen die buiten de normale orde vielen. Zo ontwikkelden er zich 
kennissystemen in de gezondheidszorg voor het treffen van bestuurlijke maatregelen om 
de burger aan te sturen tot gezond gedrag en de samenleving te beschermen voor 
ziekten en afwijkend gedrag door insluitingregels. Door verschillende vormen van 
disciplinaire maatregelen konden epidemieën nu onder controle worden gehouden. Ook 
in de huidige corona pandemiebestrijding baseert men uitgevaardigde bestuurlijke 
disciplinaire en surveillerende maatregelen nog altijd op empirisch onderzoek en 
kennissystemen vanuit de gezondheidszorg. Voor Foucaults eerste boek Geschiedenis 
van de waanzin (1961) en zijn volgende boek De geboorte van de kliniek (1963) was er 
indertijd echter geen belangstelling. Medicijnstudies hadden in de jaren vijftig een 
groter aanzien in het wetenschappelijk circuit dan psychiatrische studies en mentale 
ziektes behoorden dan ook niet tot het curriculum. Het onderzoeksveld van de 

 
21 Foucault, Lezing Abnormale aan het Collège de France (1974-1975). 
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psychiatrie werd als marginaal gezien en er heerste in de jaren zestig een anti- 
psychiatrische houding. Het mentale probleem werd genegeerd en in de medische 
wereld beschouwde men psychische problemen als epistemologisch minderwaardig: 
 
“What rather threw me at the time was the fact that the question I was posing totally 
failed 
to interest those to whom I addressed it. They regarded it as a problem which was  
politically unimportant and epistemologically vulgar.”22  
 
Foucaults onderzoeken naar machtstrategieën zijn dus nauw gerelateerd aan zijn 
ervaringen in penitentiaire inrichtingen en ziekenhuizen maar worden aanvankelijk 
terzijde geschoven. Hoewel de psychiatrie, vergeleken met de geneeskunde en de 
biologie, maatschappelijk en wetenschappelijk minder draagvlak had, ziet Foucault dat 
de door hem opgemerkte machtstructuren in de psychiatrie, toch ook in de sociale 
structuren van de samenleving doordringen: “Medicine certainly has a much more 
scientific armatuur than psychiatry, but it, too, is profoundly enmeshed in social 
structures.’’23 
 
Foucault beleeft echter zijn doorbraak als filosoof met zijn boek De woorden en de 
dingen. De archeologie van de menswetenschappen (1966) waar hij een uitgebreide 
analyse van de veranderingen van het weten in kennisstructuren geeft. Het is een 
systematische verkenning, waarbij hij methodes, procedures en classificatiesystemen in 
het wetenschappelijk denken analyseert. Foucault gebruikt hierbij veelvuldig het begrip 
epistèmè, waarmee hij verwijst naar de onzichtbare aanwezigheid van ingeslepen regels 
en gewoonten, die praktijken in een bepaalde cultuur of historisch tijdperk aansturen. 
Hoewel het boek zich vooral richt tot de wetenschapsfilosofie werd deze visie zeer 
succesvol in de menswetenschappen. Deze manier van analyseren gaf inzicht in de 
historische context en de relatie van kennis en moraal. Foucault liet namelijk zien hoe 
door een bepaalde historische gebeurtenis de kijk op het mensbeeld en de moraal kon 
veranderen. Een goed voorbeeld hiervan is de verhouding tussen rede en waanzin dat in 
de loop van de geschiedenis een wisselend mensbeeld laat zien. Van de sociale en 
fysieke uitsluiting in de middeleeuwen tot de renaissance, waar men de waanzin 
relateerde aan de aanwezigheid van het bovenzinnelijke tot het nemen van rigoureuze 
maatregelen en opsluiting in de tijd van de verlichting. In de 20e en 21e eeuw laten 
nieuwe mogelijkheden van behandelingen en wetenschappelijk cognitief onderzoek 
daar en tegen weer een menswaardiger mensbeeld zien. Foucault sluit het boek af met 
een gedachte die veel stof heeft doen opwaaien: “De archeologie van ons denken toont 
eenvoudig aan dat de mens een uitvinding is van recente datum en mogelijk ook dat zijn 

 
22  Rabinow P., The Foucault Reader, 52. 
23   Ibid. 52. 
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einde nabij is.”24 Hij verwijst hier naar de tijdsgeest waar de mens historisch en 
cultureel zijn plaats toegewezen krijgt en die altijd eindig is. 
 
Foucaults eerste colleges aan de Collège de France in 1970-1971, La Volonté de Savoir 
en in 1971-1972 de colleges Théories et Institutions Pénales, gaan over 
machtsstrategieën en de opkomst van specifiek bestuurlijke disciplinaire maatregelen in 
de 18e eeuwse instellingen.  
Er kwam een goed overdacht netwerk van voorzieningen om de burger te kunnen 
observeren en hen te confronteren met gedragingen die afweken van de vastgestelde 
gedragsnormen.  
Foucault stelt de Franse geschiedenis van de moraliteit en de contemporaine 
strafsystemen in gevangenissen en instituten in zijn volgende collegejaar 1972-1973 aan 
de orde met een reeks colleges met als thema La Société Punitive. Deze colleges gaan 
allen over het zichtbaar maken van ingeslepen mechanismen van de macht in het 
gevangeniswezen, de vermeende vaststaande waarheden in de medische wetenschap, de 
disciplinaire omgang met psychiatrische patiënten en de codes in de bestuurlijke 
politiek. In deze lezingen onderzocht Foucault hoe macht de categorieën “normaliteit” 
en “abnormaliteit” in de moderne psychiatrie definieerde. Zijn onderzoek naar 
machtsmechanismen die deze twee categorieën zichtbaar maken heeft dan ook een groot 
deel van zijn eerste filosofische lezingen en publicaties bepaald.  
Foucault zal na deze hoorcolleges de effecten van de veranderde bestuurlijke 
reglementen in penitentiaire inrichtingen verder uitwerken in zijn boek Discipline 
Toezicht en Straf (1975). Als voorbeeld geeft Foucault een analyse van disciplinering in 
het gevangeniswezen en verwijst hij naar de filosoof Bentham, die de bestuurlijke 
machten van disciplinering en surveillering beschrijft aan de hand van een panopticon.25   
 
Een panopticon was een gevangenismodel dat werd bedacht door de Engelse utilistische 
filosoof Jeremy Bentham (1748-1832).26 Het ging om een koepelgevangenis waarin 
cellen werden geplaatst. Iedere cel kon vanuit de hal worden gezien door een bewaker, 
waar in sommige modellen deze in een toren zaten in het midden van het plein, zodat hij 
aan het zicht van de gevangenen onttrokken was. De gevangene stond echter volledig in 
het zicht van de bewaker en zijn gedrag kon zo worden geobserveerd en bestudeerd, 
terwijl de blik van de bewaker zich aan het zicht van de gevangene onttrok. Het principe 
van deze vorm van macht berust op de voortdurende mogelijkheid gezien te worden 
door zijn bewaker. Voor Bentham was het panoptisme een algemene politieke formule 
die een bepaald type bestuur karakteriseerde. Een panopticon moet gezien worden als 
metafoor voor een netwerk van voorzieningen, die overal en altijd aanwezig zijn en 
zonder lacunes of onderbreking de samenleving doordringen.  
Het voorbeeld van een panopticon komt niet uit de lucht vallen. Het was een verwijzing 
naar het machtstype dat eind 18e eeuw met de opkomst van het kapitalisme en de 

 
24  Foucault, De woorden en de dingen, 453. 
25   Foucault  (1975). Punir et surveiller (1975). In 1989 vertaalt als Discipline, toezicht en straf, 284. 
26   Jeremy Bentham (1748-1832), rechtsfilosoof en pleitbezorger van het utilarisme.  
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industrialisatie in de 19e eeuw langzaam zichtbaar werd. Het panopticon verwees naar 
de ontwikkeling van de disciplinemaatschappij eind 17e eeuw en de opkomst van een 
surveillancemaatschappij in de 18e eeuw met controletechnieken die samen deel zijn 
gaan uitmaken van een totaal andere economie van de macht.27 Foucault gebruikte deze 
metafoor omdat hij de effecten van deze maatregelen terugzag in de 18e en 19e eeuwse 
bevolkingspolitiek. Daar had zich in de loop van de eeuwen, naast de al aanwezige 
disciplinaire maatregelen, nu een ver doorgevoerd controlerend netwerk als 
machtsstrategie ontwikkeld. Tot in deze eeuw wordt de metafoor van het panopticon 
herkent in de nu meer verfijnde maar zeker zo effectieve moderne digitale 
controletechnieken.   
 
Foucault beperkte de overdracht van zijn onderzoeksideeën niet tot het doceren aan het 
Collège de France in Parijs, maar hij werd ook regelmatig uitgenodigd tot het geven van 
hoorcolleges en lezingen in het buitenland. Tijdens deze lezingen en hoorcolleges gaat 
hij nog eens in op de thema’s van de colleges Strafrechtelijke theorieën en instellingen, 
die hij het afgelopen jaar 1971-1972 gegeven heeft. 
Foucault geeft bijvoorbeeld tussen 21 en 25 mei 1973 vijf lezingen aan de State 
University in Rio de Janeiro, die gebaseerd zijn op deze colleges Strafrechtelijke 
theorieën en instellingen en gaan over strafsystemen en machtsstrategieën in Parijs en 
de relatie tussen juridische regels en contextuele waarheid.  
Hij geeft al deze vijf lezingen als titel Truth and Juridical Forms aangezien hij in zijn 
andere vier lezingen ook andere invalshoeken over het strafsysteem behandelt.  
 
In oktober- november 1973 spreekt Foucault zich in de State University in Rio de 
Janeiro opnieuw uit over Strafrechtelijke theorieën en instellingen. In deze 
lezingenreeks verwijst hij echter niet alleen naar de relatie tussen juridische regels en de 
contextuele waarheid maar hij bespreekt hier ook het fundament waar de disciplinering 
in instituten op gebaseerd is. Foucault vraagt zich hierbij af wat de productiviteit van 
strafmaatregelen is.  
 
De lezing Psychiatrische kracht, die Foucault een jaar later geeft, gaat over de relatie 
tussen ethiek en de sociale geneeskunde, waarvan hij de notities in zijn diverse 
hoorcolleges verder uitwerkt. In deze lezing legt hij de genealogie uit van de psychiatrie 
en haar karakteristieke vorm van macht en kennis, een thema dat in zijn latere werk zal 
terugkeren. 
 
In maart 1974 publiceerde Foucault in Montreal een artikel met de titel The politics of 
Health in the Eighteenth Century.28 In dit artikel brengt Foucault de opkomst en 
ontwikkeling van de medische voorzieningen in de 18e eeuw ter sprake, die hand in 
hand ging met de organisatie van een gezondheidspolitiek.  

 
27  Foucault, Discipline, toezicht en Straf, 274. 
 28 Rabinow P., The politics of Health in the Eighteenth Century in: The Foucault reader, 273-289. 
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Er ontstonden in de 18e eeuw politieke overwegingen om ziekte als een politiek en 
economisch probleem te gaan beschouwen dat opgelost moest worden in een vorm van 
algemeen beleid. Religieuze groeperingen als de Quakers en nieuwe wetenschappelijke 
genootschappen, zoals de Royal Society of Medicine, omarmden deze ideeën en 
organiseerden nu zelf eigen medische voorzieningen, waar men terecht kon voor 
medische diensten. Vanuit deze groeperingen ontstonden op basis van persoonlijke 
initiatieven, sociale en liefdadigheidsnetwerken en werden er privéklinieken opgericht 
om aan de grote vraag naar gezondheidszorg tegemoet te komen. De medische 
wetenschap en therapeutische kennis zullen zich echter pas eind 18e eeuw als moderne 
gezondheidspolitiek in gespecialiseerde ziekenhuizen gaan organiseren.29  
 
In oktober- november 1974 gaf Foucault aan de State University in Rio de Janeiro 
opnieuw een aantal hoorcolleges maar nu met het thema ontwikkelingsgeschiedenis van 
de sociale geneeskunde. De eerste hoorcolleges sprak hij over de Crises of medicine or 
Crisis of Anti-Medicine en Foucault sloot de hoorcolleges af met de lezing The Birth of 
Social Medicine waar hij de opkomst van wat wij nu de ‘publieke gezondheid‘ zouden 
noemen beschrijft.  
 
In dit laatste hoorcollege The Birth of Social Medicine bespreekt Foucault voor het eerst 
de machtstrategie van biomacht en in deze context noemt Foucault ook voor het eerst de 
notie ‘biopolitiek‘. Foucault legt uit dat door de snelle groei van wetenschappelijke 
medische kennis en veranderde inzichten, steeds meer het belang wordt ingezien van 
gezondheidscentra en het ingrijpen in de leefstijl van de bevolking als voorwaarde voor 
een gezonde bevolking als geheel wordt gezien. Foucault ziet dit als een eerste stap in 
de ontwikkelingsgeschiedenis van de sociale geneeskunde en het belang van een 
gezonde levensstijl als voorwaarde voor een gezonder leven heeft de geschiedenis van 
de mensheid volgens Foucault ingrijpend veranderd. Foucault spreekt dan ook over 
‘biogeschiedenis‘ en hij verwijst hiermee naar het grote belang van de historische rol 
van de 18e medische ontwikkeling met de vernieuwde medicaliseringen in de 
gezondheidszorg van de bevolking. De ontwikkeling van medische kennis en de relatie 
met gezondheidszorg is zeker wel onderkend door de medische wetenschap, maar is 
volgens Foucault in dit eerste stadium vanuit biopolitiek historisch perspectief nog 
weinig onderzoek naar gedaan. Foucault geeft in dit college The Birth of Social 
medicine de punten aan, die bij deze sociaal medische ontwikkeling in de 18e eeuw van 
belang zijn geweest:  
 
“First: Biohistory-that is, the effect of medical intervention at the biological level,  
the imprint left on human history, one may assume, by the strong medical intervention 
that began in the eighteenth century. It is clear that humanity did not remain immune 
to medicalization. These points to a first field of study that has not really been  

 
       29 Ibid. 274.  
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cultivated yet, though it is well marked out.“ 30  
 
Foucault gaat in zijn tweede hoorcollege in op de gevolgen van de ontwikkeling en 
verbetering van de nieuwe medische inzichten. Door van boven opgelegde medische 
interventies ontwikkelde er zich volgens hem een groot netwerk van medicalisering 
waar burgers worden gebonden aan medische gedragsregels zoals het zich onderwerpen 
aan de gezondheidszorg in medische zorginstellingen waar bijna niet aan te ontsnappen 
viel. Foucault ziet de opkomst van zulke medische interventies in de 18e eeuw duidelijk 
als  biomachtstategie, hoewel hij deze nog niet als zodanig benoemt. Het gedrag van de 
burger wordt in de loop van de 18e eeuw steeds meer aangestuurd om aan een 
toenemend en belangrijk medisch netwerk deel te nemen en kan zich hier nauwelijks 
aan onttrekken.  
In dit college verwijst Foucault hier specifiek naar:  
“Second: Medicalization-that is, the fact that starting in the eighteenth century  
human existence, human behavior, and the human body were brought into an 
increasingly dense and important network of medicalization that allowed fewer  
and fewer things to escape.”31  
 
Als derde punt in deze hoorcolleges bespreekt Foucault de economische factor in de 
gezondheidzorg. Daarmee doelt hij op de komst van geprivatiseerde gemeenschappen 
en het kapitaal dat nu een rol gaat spelen in de dienstverlening. De aanwezigheid en het 
gebruik van zulke bevoorrechte gezondheidscentra wordt door Foucault als gevolg van 
de nieuwe economische ontwikkelingen gezien.  
 
“Third: The economy of health-that is, the integration and improvement of  
health, health services, and health consumption in the economic development  
of privileged societies.”32  
 
Het laatste hoorcollege gaat over The founding of the hospital in the modern technology.  
In de 18e eeuwse stedelijke bevolkingspolitiek spelen onderlinge individuele 
biologische banden altijd een grote rol. De institutionalisering en professionalisering 
van de oude ziekenhuisstructuren moeten daarom ingebed worden in de economische en 
traditionele geschiedenis van steden, bevolkingen, families en individuen. 
Met inzet van medische technologieën en een moderne vorm van gezondheidszorg 
hoopt de nieuwe politiek het vertrouwen te winnen van de bevolking:  
 
“The return of the hospitals, and more particularly the projects for their  
architectural, institutional, and technical reorganization, owed the importance 

 
30 Foucault, The Birth of social medicine in: Michel Foucault. Power. Essential works 1954-84, 134. 
  .   
   
 31  Foucault, The Birth of social medicine in: Michel Foucault. Power. Essential works 1954-84, 134.    
 32  Ibid.  135. 
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in the eighteenth century to this set of problems relating to the urban space, the mass  
of the population with his biological characteristics, the close-knit family cell, and  
the bodies of individuals. It is in the history of these materialities, which are at 
once political and economic, that the “physical” process of transformation of the  
hospitals inscribed.”33   
 
Al deze colleges en lezingen in 1974 gaan over de opkomst van een gezondheidpolitiek 
in de 19e eeuw en geven inzicht in een wending naar zijn biopolitieke ideeën. Biomacht 
en de daaraan nauw gerelateerde biopolitiek worden door Foucault steeds duidelijker 
geoormerkt als de nieuwe controlerende en surveillerende machtstrategieën in de 
moderne bevolkingspolitiek. 
In La volonté de savoir (1976) zal Foucault de ontwikkeling van deze biologische 
machtsstrategieën als volgt verwoorden:  
 
“L’homme occidental apprend peu à peu ce que c’est que d’ être une espèce  
 vivante dans un monde vivant, d’avoir un corps, des conditions d’existence,  
 des probabilités de vie, une santé individuelle et collective, des forces qu’on  
 peut modifier et un espace où on peut les répartir de façon optimale. Pour la  
 première fois sans doute dans l’histoire, le biologique se réfléchit dans le politique;  
 le fait de vivre n’est plus ce soubassement inaccessible qui n’émerge que de temps  
 en temps, dans le hasard de la mort et sa fatalité; il passe pour  
 une part dans le champ de contrôle du savoir et d’intervention du pouvoir.”34   
 
In het jaar 1975-1976 aan de Collège de France legt Foucault in het college Il faut 
défendre la Société zijn biopolitieke ideeën verder uit, ideeën waar hij in zijn 
hoorcolleges The Birth of social Medicine in Rio de Janeiro al over gesproken had.  
In oktober 1974 beschreef Foucault biopolitiek al als een moderne machtsvorm die door 
populatiecontrole betrekking heeft op het leven zelf. In zijn hoorcollege The Birth of 
Social Medicine aan de universiteit in Rio de Janeiro, legde hij dit zo uit: 
 
“Voor de kapitalistische samenleving‘, zo zegt Foucault daarin, ‘was biopolitiek, het 
biologische, het somatische, het lichamelijke, dat meer betekende dan al het ander. Het 
lichaam is een politieke realiteit, het medicijn voor een biopolitieke strategie.” 
(2000a,137).35 
 
Hij maakte in deze colleges duidelijk hoe het beheer van het biologische leven van de 
bevolking in deze moderne tijd onderdeel van de politiek is geworden en de 
bevolkingspolitiek zich steeds meer heeft getransformeerd tot een bestuurlijke 
biomacht:  

 
 33 Rabinow P., The politics of Health in the Eighteenth Century in: The Foucault reader, 289. 
34 Foucault, La histoire de la sexualité. Vol.1: La volonté de savoir (1976) 187. 
35 Schuilenberg M. & Van Tuinen S., Biopolitiek en bestuurlijkheid in: Krisis  3 (2009).  
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 “Il va falloir modifier, baisser la morbidité; il va falloir allonger la vie: il va falloir         
stimuler la natalité. Et il sˊagit surtout d́ˊétablir des mécanismes régulateurs qui, dans 
cette population globale avec son champ aléatoire, vont pouvoir fixer un équilibre, 
aintenir une moyenne, établir une sorte d ́homéostasie, assurer des compensations, bref, 
installer des mécanismes de sécurité autour de cet aléatoire qui est inherent  à une 
population d ́être vivants,  dˊoptimaliser un état de vie: mécanismes, vous le voyez, 
comme les mécanismes disciplinaires, destinés en somme à maximaliserdes forces et à 
les extraire, mais qui passent par des chemins entièrement différents”36  
 
Foucault legde in hetzelfde college uit hoe de moderne machtspolitiek zich nu heeft 
ontwikkeld na de 17eeuwse soevereine machtspolitiek. Oude machtsmechanismen uit 
de soevereiniteit voldeden niet meer aan de eisen van de nieuwe economische en 
politieke realiteit. Er waren nu andere strategieën nodig binnen de veranderde 
economische en politieke machtsverhoudingen door de explosieve demografisch groei 
en de opkomst van de industrialisatie.  
De invoering van de disciplinaire machtsstrategieën zoals het controleren van het 
toepassen van de gedragsregels in instituten en instellingen was aanvankelijk bedoeld 
voor een bepaalde bevolkingsgroep. Maar al snel werden deze disciplinaire en latere 
surveillerende maatregelen maatschappelijk uitgebreid en raakten deze maatregelen met 
de invoering van statistische gegevens over gewenste en ongewenste gedragingen, zoals 
het niet voldoen aan de opgelegde bestuurlijke disciplinaire regels wat betreft 
veiligheid- en gezondheidsmaatregels, ook het leven van de individuele burger en de 
hele samenleving.  
Met de invoering van een normenstelsel, waar de burger en de samenleving aan 
moesten voldoen, was er nu een biomachtstategie in het leven geroepen met als doel, de 
economische en politieke samenleving aan te sturen. Deze biopolitiek van maatregelen 
was niet alleen een ingreep in het leven van de burger maar ging ook een hele 
samenleving aan. Hier leken de oude soevereine macht mechanismen terug te keren en 
deze visie staat dan ook in zijn colleges Il faut défendre la Société centraal:  
 
“Tout sˊest passé comme si le pouvoir, qui avait comme modalité, comme schéma 
organisateur, la souveraineté, s’était trouvé inopérant pour régit le corps économique et 
politique dˊune société en voie dˊexplosion démographique et dˊindustrialisation. Si 
bien que la veille mécanique du pouvoir de souveraineté beaucoup trop de chose 
échappaient, à la fois par en bas et par en haut, au niveau du détail et au niveau de la 
masse.” 37  
 

 
36 Foucault, Il faut défendre la société. Cours au Collège de France (1975-1976)  219. 
 
37 Ibid. 222. 
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Foucault geeft het begrip biopolitiek tijdens deze colleges nu een veel specifiekere 
betekenis dan hij voordien deed. Door de explosieve bevolkingsgroei en de uitbreiding 
van de industrialisatie werd de economische disciplinaire en controlerende macht steeds 
dwingender en verspreidde zich nu uit over de hele moderne samenleving. De omzet 
van goederen en de productieve activiteit van de bevolking telden zwaar en de 
biopolitiek hechtte daarom een steeds groter belang aan medisch onderzoek en aan de 
gezondheid van de burger. Medicalisatie werd in de opkomende kapitalistische wereld 
nu een belangrijke factor; het lichaam ging als een biopolitieke realiteit gezien worden. 
38 De ontdekking van bijvoorbeeld de tuberculosebacil door Koch in 1882, had grote 
invloed op de daling van de sterftecijfers en de biopolitiek trachtte dan ook met 
bestuurlijke disciplinaire maatregelen op deze manier uitbreiding te voorkomen.  
 
“In a post-sovereign milieu, populations are less subjected to sovereign power than  
they are governed through norms.”39   
 
Tijdens deze colleges in 1976 verandert echter zijn visie op politieke biomacht. Waar in 
zijn boek De geschiedenis van de sexualiteit, Vol. 1 De wil tot weten de transformatie 
van de soevereine macht naar de politieke biomacht centraal staat, laat Foucault nu een 
andere visie horen:  
 
‘Foucault chooses another starting point in his 1976 lectures at the College in France.   
Biopolitics here stands not so much for the “biological threshold of modernity” (1980, 
143) as for the “break between what must live and what must die”. Foucault’s working 
thesis is that the transformation of sovereign power into bio-power leads to a shift from 
a political-military discourse into a racist-biological one.’40  
 
Tijdens deze en volgende colleges gaat Foucault nu niet meer verder met zijn lezingen 
over de 18e eeuwse transformatie van de soevereine macht naar een politieke biomacht, 
maar wijst hij op de komst van een andere transformatie in de 19e eeuw. Foucault doelt 
hierbij op een transformatie die in deze eeuw plaats vindt in het politiek-militaire 
discours dat steeds meer aandacht krijgt in het politiek debat. Waar de notie van ras in 
het vroegmoderne discours nog geen biologische, maar een historische en politieke 
betekenis had, ziet Foucault nu de opkomst van een racistisch-biologisch politiek 
discours, voortkomend uit een agressief nationalistische politiek ideaal, dat zich begin 
19e eeuw al snel uitbreidt. De waarde van het leven in de moderne biopolitiek, dat 
gericht is op het welzijn van de bevolking, wordt nu op basis van racistisch biologische 
normeringen beoordeeld door extreem nationalistische ideeën, waarbij het doden van 
eigen burgers gesanctioneerd wordt. Foucault vraagt zich in dit college af hoe het 
mogelijk is dat na het terugdringen van de soevereine macht en met het invoeren van 

 
38  Foucault, The Birth of Social Medicine in: Essential Works 1954-1984, 37.  
39  Timothy Campbell and Adam Sitze eds., Biopolitics: a reader (2013) 10. 
40  Lemke, T.  Biopolitics.  An advanced Introduction  ( 2011) 40. 
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disciplinaire regelgeving, waar bescherming van haar burgers prioriteit is, het doden van 
dezelfde burgers nu onderdeel geworden is van de politieke biomacht?  
 
 [ …] “sˊ il est vrai que le pouvoir de souveraineté recule de plus en plus et quˊau  
  contraire avance de plus en plus le biopouvoir disciplinaire ou régulateur?   Comment 
un pouvoir comme celui-là peut-il tuer, s‘il est vrai qu‘il s’agit  essentiellement de 
majorer la vie, d‘en prolonger la durée, d‘en multiplier les chances, d‘en détourner  
 les accidents, ou bien d‘en compenser les déficits?  Comment, dans ces conditions, 
 est-il possible, pour un pouvoir  politique, de tuer, de réclamer la mort, de demander la  
 mort, de faire tuer, de donner l ‘ordre de tuer, d’exposer à la mort non seulement ses  
 ennemis mais même ses propres citoyens? Comment peut-il laisser mourir, ce  
 pouvoir qui a essentiellement pour objectif de faire vivre? Comment exercer  
 le pouvoir de la mort, comment exercer la fonction de la mort, dans un système  
 politique centré sur le bio-pouvoir?” 41   
 
Met biopolitieke argumenten legt Foucault nu uit dat het racisme vanuit het standpunt 
van overleven gezien moet worden. Het nationalistische ideaal beschouwde het racisme 
als een politieke veiligheidstrategie en als economische zelfverdediging. Foucault 
probeerde het racisme zo vanuit een biopolitieke opstelling te verklaren. Met deze 
verklarende visie, trachtte Foucault te verduidelijken dat volgens hem soevereine 
machten nu samen dreigen te vallen met de moderne bestuurspolitiek: een 
bestuurspolitiek waar men spreekt over overleven met behulp van raciale moorden. Hij 
voegde er wel aan toe dat biopolitiek vanuit deze visie echter zo om kan slaan in een 
politiek van grootschalig moorden.  
Racisme had een cesuur binnen de politieke constellatie veroorzaakt, waarbij de 
populatie nu werd verdeeld tussen degenen die het waard zijn te mogen leven en zij die 
dat niet zijn. Hier rijst in Foucaults analyse het probleem met betrekking tot de rol van 
de soevereiniteit. Bij de moordende regimes zien we namelijk opnieuw de infame rol 
van de soevereine macht over het leven van mensen. Als Foucault de excessen van het 
naziregime probeerde te verklaren, moest hij toch vaststellen dat biopolitiek hier 
gebruik maakte van een extreme vorm van soevereine macht. Met deze opvatting 
problematiseerde Foucaults het racisme slechts als een schisma binnen de samenleving 
en als een eerder voorgekomen historisch argument om het doden goed te keuren, met 
als schaamlap de biologische zuiverheid te bewaken en de conformiteit als norm te 
moeten handhaven. Is hier sprake van een terugkeer naar soevereine macht en maakt de 
biopolitiek in deze raciale context gebruik van soevereine biomacht? Hij zag deze 
negatieve biopolitieke transformatie als een van de opvallendste consequenties van de 
nieuwe biomacht:  
 
“En gros, le racisme, je crois, assure la fonction de mort dans l‘économie  
du biopouvoir, selon le principe que la mort des autres, c‘est le renforcement biologique  

 
41  Foucault,  Il faut défendre la société. Cours au Collège de France (1975-1976)  229-230.   
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de soimême en tant que l‘on est membre d‘une race ou d‘une population, en tant que  
l‘on est élément dans une pluralité unitaire et vivante.”42   
 
Als verklaring voor deze racistische vorm van biopolitiek noemt Foucault in zijn boek 
De wil tot weten, de genocide een ‘droom van moderne machten.‘43 Maar Katia Genet 
verwijst in haar artikel ‘Le biopouvoir chez Foucault et Agamben’ in het tijdschrift 
Methodos naar Foucaults dubieuze vergelijking in zijn boek Volonté de savoir:  
 
‘Il est significatif que dans la Volonté de savoir, Foucault revienne sur le genocide,  
come   < rêve des pouvoir modernes> , pour l‘expliquer par le bio-pouvoir, et  
non par < un retour aujourd ‘hui du vieux droit de tuer> . Cet infléchissement pointe  
la  difficulté  d‘établir un lien entre souveraineté et biopouvoir.’44  
 
Het laat zien hoe moeilijk het is om een verklaarbaar verband te leggen tussen de 
machtsstrategie van een soevereine macht en de moderne biomacht. Het is vooral op dit 
punt dat de moeilijke dilemma’s in Foucaults denken duidelijk worden.  
In zijn colleges Securité, territoire, population in 1977-1978 herhaalt Foucault nog eens 
wat hij in zijn vorige colleges Il faut défendre la Société  in 1975-1976 verstond onder 
biomacht;  ‘een biomacht die nu in alle bestuurlijke geledingen van de moderne 
samenleving is doorgedrongen’.  
Foucault wil in deze colleges laten zien hoe biologische grondbeginselen na de 18e 
eeuw, als nieuwe politieke machtstrategie in de samenleving en in het leven van de 
burger zijn binnengedrongen en deze nu als een fundamentele humane aanwezigheid 
wordt beschouwd: 
 
    […] “ l’ensemble des mécanismes par lesquels ce qui, dans l’espèce humaine, 
constitue ses traits biologiques fondamentaux va pouvoir entrer à l‘intérieur d’une 
politique,   d ‘ une stratégie politique, d’une stratégie générale de pouvoir, autrement  
dit comment la société, les sociétiés occidentals modernes, à partir du  VIII siècle, ont 
repris en compte le  fait biologique  fondamental  que l’être humain constitue une 
espèce humaine.” 45 
 
Foucault gaat in zijn volgende college in 1979 over tot een ander thema; het analyseren 
van de genealogische ontwikkeling van bestuursvormen met als titel Naissance de la 
biopolitique. Foucault wil in deze colleges laten zien hoe de 18e eeuwse politieke 
economie de geboorte markeert van een nieuwe bestuurlijke realiteit:  
 
“ Als onderwerp van mijn colleges heb ik gekozen voor een genealogisch onderzoek  
naar biopolitiek. Daaronder versta ik de manier waarop sinds de 18e eeuw is  

 
42   Foucault: Histoire de la Sexualité. Vol. 1, La volonté de savoir,  230. 
43  Foucault, De wil tot weten, 139. 
44  Genet K., Le biopouvoir chez Foucault et Agamben  in:  Methodos  nr. 4 (2004).. 
45 Foucault, Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France (1977-1978) 3.  
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geprobeerd, tot een rationalisering te komen van de problemen, waarmee  
een bestuurspraktijk zich geconfronteerd ziet met verschijnselen, die 
onlosmakelijk verbonden zijn met het geheel van levende wezens, die samen  
een bevolking vormen: gezondheid, hygiëne, geboortecijfer, levensverwachting  
en ras. Zoals bekend zijn deze problemen vanaf de 19e eeuw steeds meer in  
de belangstelling komen te staan en is er politiek en economisch gezien nog 
het nodige te doen”. 46 
 
In dit college verklaart Foucault hoe machtsstrategieën steeds duidelijker 
geconfronteerd worden met wat zich in de publieke ruimte afspeelt. De intussen 
mondige burgers zijn sinds de 18e eeuw door de opkomst van het kapitaal zelfstandiger 
geworden en autonomer in hun handelen en zo een belangrijke speler in de samenleving 
geworden. Deze nieuwe generatie  burgers hebben een eigen mening, eigen gedragingen 
en gewoonten maar nemen door hun ontwikkeling en educatie ook andere overtuigingen 
mee. Het zijn deze burgers die hun mening steeds meer laten horen in de publieke 
ruimte. Er is een nieuw politiek podium als publieke ruimte ontstaan waar de strategieën 
van de macht nu worden uitgezet en de relevante besluiten worden genomen door deze 
moderne burgers:  
 
“Le public, notion capitale au XVIII siècle, c‘est la population prise du côté de  
ses opinions, de ses manières de faire, de ses comportements, de ses habitudes, de  
ses craintes, de ses préjugés, de ses exigences, c’est ce sur quoi on a prise  
par l’éducation, par les campagnes, par les convictions. La population, c’est donc 
tout ce qui va s’étendre depuis l’enracinement biologique par l’espèce  
jusqu’à la surface de prise offerte par le public. De l’espèce au public, on a là  
tout un champ de réalités nouvelles, réalités nouvelles en ce sens qu’elles sont pour  
les mécanismes de pouvoir, les éléments pertinents, l’espace pertinent à l’intérieur  
duquel et à propos duquel on doit agir.”47   
 
Alle biopolitieke strategieën zoals de disciplinaire en surveillerende maatregelen die 
vanaf de 18e eeuw zijn ontwikkeld zijn om een moderne menselijke samenleving te 
kunnen creëren en te beheren, hebben oude bestuurssoevereiniteit nu getransformeerd 
tot een nieuwe bestuurlijke realiteit. Het politiek besturen vindt nu in de openbare 
ruimte plaats met mondige bestuursleden die de strategieën nu gaan bepalen. In zijn 
volgende college Naissance de la biopolitique (1978-979) gaat Foucault over naar een 
andere invalshoek. In dit college werkte Foucault het begrip ‘gouvernementalité‘ uit, 
waar hij bestuurskunst mee bedoelde die hij al in zijn vorige colleges in verschillende 
contexten aan de orde had gesteld. Hij zal in deze colleges het begrip bestuurlijkheid, 
gouvernementalité, nu uitleggen aan de hand van de genealogie van bestuurskunde.  

 
46 Foucault, De geboorte van de biopolitiek, 405. 
47 Foucault, Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France (1977-1978) 77. 
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In deze collegereeks benadrukt hij de intellectuele kant van het besturen en definieerde 
Foucault bestuursmacht als ‘conduire les conduites.‘ De kritiek op de staat en het gevoel 
dat deze de mens te veel zou beperken in zijn vrijheid, wees op de komst van de burger 
als homo-economicus, die staatsbemoeienis als een gevaar beschouwde en nu koos voor 
een politiek die ruimte bood aan intellectuele en economische ontplooiing.  
Deze houding was volgens Foucault de voedingsbodem van het liberalisme en de 
voorloper van het latere neoliberalisme. Door de industrialisatie en kapitaalcirculatie dat 
nu versneld op gang kwam en de economische belangen hierdoor bij de burger steeds 
meer centraal kwamen te staan, was het maken van andere bestuurskeuzes en het zoeken 
naar een nieuwe overheidsvorm het thema van deze reeks colleges. Het liberale aspect 
van bestuurskunst ging zo vanaf de 18e eeuw, door de economische ontwikkelingen en 
de toegenomen mondigheid van de burger, een steeds grotere rol spelen. De burger 
kreeg in de loop van de 19e eeuw steeds meer invloed op de bestuursmacht en zo 
ontwikkelde er zich een bestuursmacht waar de rechten van de individuele burgers een 
steeds grotere rol gingen spelen.  
Voor Foucault blijkt het begrip ‘gouvernementalité’ in deze colleges echter een veel 
breder kader te omvatten. Hij behandelt in deze colleges niet alleen de hele historische 
bestuurlijke politiek maar ook hoe de politiek zich heeft ontwikkeld als een bestuur dat 
zorg draagt voor de gezondheid en welzijn van zijn burgers. De rode draad in deze 
hoorcolleges is het zoeken naar een bestuursvorm waar het welzijn van de burger 
centraal komt staat.  
Nog later, in de 20e eeuw, ontwikkelde er zich door een verdere behoefte aan 
economische onafhankelijkheid een economisch beleid, dat zich richtte op deregulering 
en privatisering van overheidsbedrijven. Volgens Foucault vormde er zich een politiek 
breed gedragen ondernemerschap waar er een steeds grotere behoefte was aan 
economische onafhankelijkheid en waar vrijheid van handelen van de individuele 
burger nu onderdeel werd van het politiek bestel. Het neoliberalisme had als 
gouvernementalité door het steeds meer loslaten van bestuurlijke bemoeienis het 19e 
politiek liberalisme overgenomen en zou een steeds grotere rol gaan spelen, tot in deze 
21e eeuw. Foucault vroeg zich tijdens het analyseren van de ontwikkelingen van 
bestuurlijke machtsverhoudingen wel af in hoeverre het liberalisme en het latere 
neoliberalisme een rationele voorwaarde zou kunnen zijn voor een biopolitiek bestuur.  
 
In dit college gebruikte Foucault de term ‘biopolitiek’ als mogelijkheid voor een nieuwe 
liberale politieke visie, maar vroeg zich tegelijkertijd af of deze bestuursraison wel 
voldoende competenties had om de bevolkingsproblematiek aan te kunnen pakken:  
 
“ Hier begint de lijn waarlangs een biopolitiek vorm krijgt. Maar iedereen kan zien dat 
dit slechts een deel is van iets veel breders, namelijk een nieuwe ‘bestuursraison’; 
liberalisme als algemeen kader van de biopolitiek. Ik wil u laten zien hoe alle 
problemen een centrale kern hebben, namelijk datgene wat de ‘bevolking’ wordt 
genoemd. Van daaruit kan zich zoiets als biopolitiek ontwikkelen. Maar een analyse van 
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de biopolitiek kan pas worden ondernomen wanneer eenmaal inzicht is verkregen in het 
algemene regime van de bestuursraison waarover ik nu spreek.” 48   
Met dit nieuwe bestuursraison doelde Foucault op een bestuursvorm die uitging van de 
maatschappelijke, industriële en medische ontwikkelingen in de samenleving waar de 
burger een bestuurlijk adequaat antwoord op verwachtte. De politiek zal haar 
bestuurlijke machtsstrategieën steeds meer moeten conformeren aan de eisen van de 
maatschappelijke levensomstandigheden en aan de verwachtingen van de burger. Een 
biopolitieke visie die rekening moet houden met de veranderde samenleving waar de 
burger zich in kan vinden zal nu het politiek beleid moeten bepalen.  
 
Foucault had zich voorgenomen een onderzoek te doen naar de totstandkoming van het 
proces van biopolitiek. Het werd een onderzoek naar de opkomst van een liberale en 
latere bestuurstechnologie als opmaat naar een biopolitieke visie, een visie waar hij 
echter in dit boek niet toe gekomen is;  
   
 “Anders dan de titel van de bundel colleges doet vermoeden, gaat het boek toch 
vooral over het neoliberalisme. Aan het eind van de colleges is dat ook Foucault  
zelf niet ontgaan: “Ik geef u de verzekering dat ik het aanvankelijk toch echt  
wilde hebben over de biopolitiek. De dingen namen hun loop en zo ben ik langdurig,  
te langdurig misschien, blijven uitweiden over het neoliberalisme, en dan met name  
de Duitse variant” 49 
 
4.2 Biomacht en biopolitiek in interviews door Foucault nader geëxpliceerd  
Tijdens de vele interviews met Foucault, valt vooral zijn onorthodoxe manier van 
onderzoek op en zijn analyses die hierbij voortdurend veranderen. Deze wendingen 
deelt hij ook expliciet als docent, cultuurfilosoof en schrijver. Hij is bij uitstek de man 
die de praktische filosofie bedrijft en in de media heeft hij zich voortdurend en intensief 
gemengd in maatschappelijke en politieke discussies. In interviews, lezingen en 
artikelen spelen als gespreksthema diverse vormen van machtsstrategieën en de relatie 
met de ander een belangrijke rol. Foucault gaat graag het debat aan en zijn interviews 
geven een goed inzicht in zijn denkstrategieën. De volgende twee interviews gaan over 
de inzet van veiligheidsstrategieën als biomacht in relatie met de burger.  
 
Interview met Roberto Bono  
In het interview met Bono (1983), dat voor het eerst verscheen in Sécurité sociale: 
l‘enjeu (Paris: Syros 1983) onder de titel “Un Systèmè fini face à une demande infinie”, 
spreekt Foucault in een interview met Bono over sociale veiligheid en autonomie en de 
titel verraadt al het biopolitieke dilemma. Het interview gaat over het doel van sociale 
veiligheid en waar de grens ligt van eigen keuzes. Is er een samenleving mogelijk met 
verschillende groepen en meerdere culturen? Is men onderworpen aan een biopolitiek 

 
48  Foucault, De geboorte van de biopolitiek, 44. 
49 Interview met Marli Huijer over het boek  ́De geboorte van de biopolitiekˊ in: IFilosofie ISVW (8 juni 
2014).  
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met veiligheidsstrategieën, of is er ruimte voor een samenleving waar men eigen keuzes 
kan maken? Zijn er veiligheidsstrategieën te creëren die een gemeenschap sociale 
zekerheid kunnen bieden en daarnaast mogelijkheden bieden voor ruimte aan diverse 
levensvormen?  
 
Het interview gaat over de ambivalente relatie tussen de autonomie van de burger en de 
bestuurlijke strategie van de sociale beveiliging van de gemeenschap. Al in de 17e eeuw 
was er bij de eerste gezondheidsinstituten een bestuurlijke regie aanwezig die zieken uit 
de gemeenschap weghaalde als sociale beveiliging. Kunnen we deze verplichte isolatie 
als sociale beveiliging in de twintigste eeuw nog goedkeuren? Foucault beaamt dat dit 
altijd een probleem is geweest en ziet in de laatste decennia steeds hetzelfde 
mechanisme terugkeren; het isoleren en marginaliseren van individuen of 
bevolkingsgroepen die een gevaar op kunnen leveren voor het gemeenschappelijk 
welzijn. De toegenomen hospitalisatie, begonnen in de 19e eeuw, zien we in de 
moderne tijd steeds vaker terug. De zorg voor de zieke die familie in vroegere tijden op 
zich nam, is met de komst van het kapitalisme en de industrialisatie langzamerhand 
verdwenen en er wordt van de samenleving nu een andere zienswijze verwacht. Bono 
vraagt Foucault naar zijn ideeën over marginalisatie en de vraag naar veiligheid in de 
gezondheidszorg in relatie met de autonomie van de burger:  
 
“With this remark, we come perhaps to the question of marginality. It seems that  
our society is divided into a “protected” sector and an exposed or precarious sector.  
Even though social security alone cannot remedy the situation, it remains the case that 
a system of social  protection can contribute to a decline in marginalization  
and segregation through adequate measures directed toward the 
handicapped, immigrants, and  all categories of precarious status. At least this is  
our analyses. Is it also yours?” 50 
 
“No doubt, we can say that certain phenomena of marginalization are linked to factors  
of separation between an “insured” population and an “exposed” population. 
[……]   There are in certain forms of marginalization what I would call another aspect 
of the phenomenon of dependence. Our systems of social coverage impose a  
determined way of life that subjugates individuals. As a result, all persons or groups  
who, for one reason or another, cannot or do not want to accede to this way  
of life find themselves marginalized by the very game of the institutions.”  
 
Foucault is pessimistisch over het marginaliseren van een bevolkingsgroep in een 
risicovolle situatie. In ons huidige veiligheidssysteem van sociale bescherming worden 
risicovolle individuen nu als vanzelfsprekend gemarginaliseerd met als resultaat, dat 
wanneer de burger als individu en als groep niet past in het systeem, zij afhankelijk 
worden van de veiligheidsmaatregelen van overheid en instituten en zo hun autonomie 

 
50 Interview in: Michel Foucault. Power. Essential Works 1954-1984,   369.  
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kwijtraken. Bono vraagt Foucault over het verschil tussen gekozen marginalisatie en 
een verplicht gestelde marginalisatie: “There is a difference between marginality which 
one chooses and a marginality to which one is subjected?”  
 
“True and it would be necessary to distinguish them in more detailed analyses.  
In any case, it is important to shed light on the relationship between the working of  
social security and ways of life, the way of life that we began to observe about ten  
years ago. But it is a study that demands more thorough investigation, at the same 
time that it need to be disengaged from a too strict “sociologism” that neglect  
ethical problems of paramount importance.”  
 
Foucault pleit daarom voor een goed en gedetailleerd analytisch onderzoek naar de 
relatie tussen sociale veiligheid en de levensstijl van de burger, omdat het om de 
autonomie van de burger gaat. Foucault wijst hierbij op het belang van zorg en aandacht 
voor de ethische problematiek waarmee rekening moet worden gehouden. .  
Bono stelt aan Foucault nu twee mogelijkheden voor om de burger zowel autonomie als 
veiligheid te garanderen:  
 
“Our goal is to give people security as well as autonomy. Perhaps we can come closer to 
this goal by two means: on the one hand, by rejecting the absurd juridicism of which we 
are so fond in France, and, on the other hand, by achieving real decentralization with a 
staff and appropriate places for welcoming people.  What do you think? Do you 
subscribe to the objectives I just stated?” 
 
“Yes, certainly. And the objective of an optimal social coverage joined to a maximum  
of independence is clear enough. As for reaching this goal…I think that such an  
aim requires two kinds of means. On the one hand, it requires a certain empiricism.  
We must transform the field of social institutions into a field of experimentation.  
On the other hand – and it is a nodal point – there would be a considerable amount  
of work to do in order to renovate the conceptual categories that inspire our way  
of approaching all of these problems of social guarantees and of security.  
For the moment we lack completely the intellectual instruments to envisage in  
new terms the framework within which we could achieve our goals.” 
  
Het doel om een optimale sociale veiligheidsbescherming te combineren met een 
volledige vorm van onafhankelijkheid is duidelijk. Biomachtstrategieën, die sociale 
veiligheid moeten bieden en een biopolitiek waar de burger kan kiezen voor autonomie, 
vereisen wel twee soorten van aanpak. Op dit ogenblik missen we volgens Foucault 
echter de instrumenten en de vaardigheden in het werkveld waarmee wij deze doelen 
kunnen bereiken; dit spanningsveld vereist meer onderzoek en experimenten. In het 
interview met Robert Bono spreekt Foucault dan ook zijn bezorgdheid uit over het 
gemis aan inzicht in het toepassen van velerlei veiligheidsstrategieën in de huidige 
biopolitiek. Foucaults waarschuwing voor de consequenties van het negeren van de 
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autonomie van burgers met het invoeren van strikte veiligheidsmaatregelen, hebben 
later ook andere politieke filosofen, zoals Roberto Esposito aan de orde gesteld. Meer 
onderzoek naar andere veiligheidsstrategieën, die zowel veiligheid als autonomie 
garanderen, zoals Foucault in dit interview voorstelt, blijft nog steeds een lastig 
biopolitiek thema.  
 
Interview met Allessandro Fontana  
The Foucault Reader is een verzameling van wetenschappelijke artikelen en interviews 
die inzage geven in Foucaults denkontwikkeling, filosofische concepten en zijn ideeën 
omtrent biopolitiek.  Foucault wordt naar aanleiding van zijn essay Truth and Power 
(From Power/ Knowledge) geïnterviewd door Allesandro Fontana en Pasquale 
Pasquino.  
Tijdens het interview verwijst Foucault naar zijn boek Discipline, toezicht en straf 
waarin hij beschrijft hoe na de 17e eeuw, met de vooruitgang van biologische en 
medische wetenschappelijke waarnemingen, de disciplinaire en surveillerende 
machtsstrategieën zich hebben ontwikkeld. Door meer kennis vermeerderde zich de 
mogelijkheden van het invoeren van een normenstelsel en konden er meer gerichte 
machtstrategieën worden ingezet. Foucault neemt waar, hoe deze strategieën nu 
binnendringen in sociale netwerken en bestuurspraktijken. Dit inzicht is later van 
essentieel belang voor zijn uitleg van de begrippen biomacht en biopolitiek en hoe 
machtsstrategieën een samenleving kunnen gaan beheersen.  
Daarom wil Fontana het in dit interview hebben over het moment dat de bevolking 
wordt gezien als een object van wetenschappelijk onderzoek en over de consequenties 
van het invoeren van deze bestuursstrategie als biomacht. Foucault legt uit dat de 
gevolgen van deze surveillancetechnieken op de gedragingen en handelingen van de 
burger in zijn dagelijkse bestaan en op de gehele samenleving groot zijn. Gedrag en 
medisch welbevinden van de burger worden nu getoetst aan de hand van een 
normenstelsel en deze nieuwe vorm van biostrategie gaat nu onderdeel worden van de 
moderne biopolitiek.  
Fontana vraagt Foucault na gesproken te hebben over het nut van de disciplinaire 
machtsstrategie aan het eind van de 18e eeuw. ‘We have already talked about this 
disciplinary power whose effects, rules, and mode of constitutions you describe in 
Discipline and Punish. One might I ask you: “Why surveillance? What is the use of 
surveillance?”51  
 
“Your question is exactly on target. I find it difficult to reply because I am working  
on this problem right now. I believe one must keep in view the fact that along with  
all the fundamental technical inventions and discoveries of the seventeenth  
and eighteenth centuries, a new technology of the exercise of power also emerged,  
which was probably even more important than the constitutional reforms and new  
forms of government established at the end of the eighteenth century. 

 
51  Rabinow, P.  Interview in: The Foucault Reader (1984) 65-67. 



33 
 

In the seventeenth and eighteenth centuries, a form of power comes into being  
that begins to exercise itself through social production and social service.”  
 
Foucault plaatste de komst van de surveillance strategieën in de context van de 17e en 
18e eeuw. Hij wees erop dat naast de fundamenteel nieuwe technische ontwikkelingen 
en ontdekkingen er zich aan het eind van de 18e eeuw ook een nieuwe bestuurlijke visie 
ontwikkelde die minstens zo belangrijk was. Een bestuurlijke visie die disciplinaire 
machtsstrategieën toepaste als noodzakelijke voorwaarden om veiligheid en 
bescherming te kunnen garanderen voor haar burgers.  
 
“And, in consequence, a real and effective “incorporation” of power was necessary, 
in the sense that power had to be able to gain access to the bodies of individuals, to  
their acts, attitudes, and modes of everyday behavior.  [….] And I believe that  
the political significance of the problem of sex is located at the point of intersection  
of the discipline of the body and control of the population.”   
 
Om het handelen en gedrag van burgers politiek aan te kunnen sturen moet deze vorm 
van biomacht onderdeel worden van het dagelijks leven. Er is een bestuurlijke 
organisatie en administratie nodig om met nieuwe strategieën de problemen, zoals op 
het gebied van huisvesting, openbare gezondheid, hygiëne en levensduur effectief op te 
kunnen lossen. Het politiek belang om hier de sociale controle over te houden is groot 
en volgens Foucault werkten deze surveillancetechnieken door tot in het sexuele leven 
van de burger.  
Door deze surveillancetechnieken ontwikkelt de 18e eeuwse bestuurspolitiek zich nu tot 
een biopolitiek die welvaart en sociale veiligheid voor haar burgers kan garanderen in 
een nieuwe moderne kapitalistische industriële samenleving. De surveillance strategie 
en de disciplinaire macht blijven voor Foucault dan ook een essentieel onderdeel van 
zijn politieke visie op biomachtstrategieën.  
Beide interviews gaan over veiligheidsstrategieën in de samenleving en de sinds de 18e 
eeuw genomen bestuursmaatregelen om deze veiligheid te kunnen garanderen. Het 
belang van veiligheidsstrategieën voor een samenleving en de consequenties van deze 
maatregelen voor de burger, komen in beide interviews aan de orde. Het is een thema 
dat in de tweede helft van de jaren ’70 in Foucaults colleges voortdurend aan de orde 
komt.  
 
4.3 Op zoek naar een uniforme definitie van de begrippen biomacht en biopolitiek  
Hoewel Foucault de termen ‘biopolitiek’ en ‘biomacht ’zelf niet altijd consistent 
gebruikte en zijn meningen hierover ook in zijn teksten voortdurend wisselden, zijn het 
niet alleen de woordwisselingen die verwarring zaaien, maar gebruikte Foucault deze 
twee begrippen ook zonder deze te onderscheiden of nader te duiden. 52  
 

 
52  Lemke T., Biopolitics, An Advanced introduction, 34. 
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“I have always been concerned with linking together as tightly as possible the  
historical and theoretical analyses of power relations, institutions, and knowledge,  
to the movements, critiques, and experiences that call them into question in reality.  
If I had insisted on all practice, it has been in order to put them to the test and  
modify them.”53 
 
Zijn concept ‘biopolitiek‘ wordt nu vooral begrepen als een politiek filosofisch begrip, 
waar de relatie tussen burger, bestuursvorm en veiligheidsstrategieën onderdak 
gevonden heeft. Biopolitiek heeft een goed gehoor gevonden in het filosofisch- 
politieke denken en ook de geesteswetenschappen en biomedische wetenschappen 
hebben hierin invalshoeken voor hun eigen theorieën ontdekt. Voorbeelden hiervan zijn 
Paul Rabinow die zich ontfermt over Foucaults geestelijke en materiële nalatenschap en 
Thomas Lemke die als socioloog de laatste ontwikkelingen in de biomedische 
wetenschappen beschrijft in zijn boek Biopolitics. An advanced Introduction met 
voorbeelden over het ethische aspect van medische besluitvorming.  
Politieke filosofen als Roberto Esposito, Giorgio Agamben, Antonio Negri en de 
literatuurwetenschapper Michael Hardt hebben een eigen politieke filosofie ontwikkeld 
en plaatsen Foucaults biopolitieke concepten in de huidige context waarbij ze zijn 
theorie confronteren met onze eigentijdse biopolitieke problemen. In het Chomsky-
Foucault debat in 1971 debatteerde Foucault met de taalkundige Noam Chomsky over 
de menselijke natuur aan de Technische Universiteit Eindhoven.  
Het debat hield de gemoederen bezig met de vraag naar de aanwezigheid van macht. 
Foucault gaf hierbij aan dat macht zich verscholen hield in ons hele discours van taal, 
heersende machtstructuren en de aanwezige moraal, terwijl Chomsky macht meer 
relateerde aan gezag.54 
 
Foucaults belangrijkste onderzoeksgebieden die hem blijven fascineren zijn echter de 
grensgebieden tussen politiek en leven en de daarbij horende machtstechnologieën. Hij 
richt zich op het beschrijven van machtsverhoudingen in relatie met bestuurlijk 
handelen en hanteert hierbij een nieuw taalgebruik met begrippen als levensstijl en 
subjectivering, waar vooral de sociale- en geesteswetenschappen tal van 
aanknopingspunten in kunnen vinden. Ook het concept biopolitiek wordt een politiek-
filosofisch begrip waar veel wetenschappelijke disciplines en politiek filosofische 
beschouwingen later eigen interpretaties aan geven.  
Het is volgens Foucault van belang, biopolitiek allereerst in relatie te zien tot een heel 
scala van technieken en procedures van besturen, die hij samenvat onder het begrip 
gouvernementalité (bestuurlijkheid). Het gaat om bestuurstechnieken en procedures, die 
het besturen of het leiden van het gedrag van de individuele burger en de 
burgerbevolking als geheel betreft. De rationaliteit van besturen komt nu minder te 
liggen in het besturen zelf, zoals in de soevereine manier van machtsuitoefening door de 

 
53  Rabinow P.  Polemics, Politics, and Problemizations, An interview with Michel Foucault, 374. 
54 Chomsky-Foucault debat aan de Technische Universiteit Eindhoven (22-10-1971). 
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vorst, maar in datgene wat een moderne politiek beheert en reguleert. Daarom moeten 
de instrumenten, die daarvoor worden ingezet, op hun efficiëntie worden onderzocht. 
‘Maximalisering, intensivering en perfectionering‘ zijn de doelen van processen die 
bestuurd moeten worden en adequate bestuursstrategieën zijn hierbij de noodzakelijke 
voorwaarden.55 Voor Foucault zijn dit de surveillerende en controlerende 
biomachtstrategieën, zoals verplichte gezondheidsmaatregelen, juridische 
beschermingsvoorwaarden en bestuursafspraken voor het bevorderen van hygiënische 
omstandigheden die, aangestuurd en gecontroleerd door de overheid zich steeds meer 
verfijnen. Bestuurlijke zorg gaat zich vanaf dat moment richten op de condities 
waaronder mensen leven. Foucault noemt deze bestuurlijke zorg biopolitiek en de 
moderne machtsuitoefening die hieraan gerelateerd is beschouwt hij als biomacht. Hier 
kunnen we zeker spreken van een uniformiteit waar we bij Foucault naar op zoek zijn.  
Foucault heeft in zijn onderzoeksgebieden naar macht- en overheersingtechnieken, 
politiek en leven willen samenbrengen. In zijn biopolitieke concept vindt hij dit 
samengaan terug. Al wordt Foucaults gedachtegoed over modern biopolitiek besturen 
niet altijd in politiek filosofische kringen als een consistente vorm van bestuursfilosofie 
geaccepteerd, zijn biopolitieke visie heeft wel tot nieuwe bestuurlijke inzichten geleid.  
 
5. De veelzijdige interpretaties na Foucault  
Inleiding  
Foucaults aantekeningen en interviews over de relatie tussen biopolitiek, biomacht en 
samenleving geven voldoende mogelijkheden voor veelzijdige interpretaties. 
Wetenschappers uit verschillenden disciplines, politicologen en filosofen hebben 
Foucaults ideeën de afgelopen decennia dan ook geïncorporeerd in hun eigen politieke 
ideologieën en ethische strategieën.  
Deze ideeën hebben vaak geleid tot transformaties naar nieuwe inzichten en andere 
medische, ethische en politieke keuzes. Giorgio Agamben, Michael Hardt, Antonio 
Negri en Roberto Esposito zijn voorbeelden van prominente hedendaagse politieke 
filosofen die hebben bijgedragen aan de herinterpretaties van Foucaults biopolitieke 
visie. 
Agamben heeft de moderne politiek vergeleken met een soevereine politieke macht en 
herkent in de moderne biomacht oude soevereine machtsstrategieën.  Hardt en Negri 
pleiten voor een samenleving waar gemeenschappelijkheid een grotere plaats moet 
krijgen in het kapitalistische productieproces. De politieke filosoof Roberto Esposito 
ziet het gevaar van het immuniteitsdenken; de burger die zich afsluit van de 
gemeenschap door de steeds groter wordende invloed van maatregelen in de 
samenleving, waarbij angst om het verlies van eigenheid de overhand gaat krijgen. Hij 
keert zich af van de samenleving en haar regelgeving en kiest voor een houding van 
immuniteit zonder maatschappelijke dwang. 

 
55 Schuilenburg, M.,& van Tuinen, S. (2009). Michel Foucault. Biopolitiek en bestuurlijkheid in: 
Krisis,1-5. 
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Deze Italiaanse politiek filosofen hebben vanuit hun eigen visie op de moderne 
samenleving Foucaults biopolitieke concept geanalyseerd, bekritiseerd of 
getransformeerd.  
 
5.1 Giorgio Agamben   
Met het verschijnen van het boek Homo sacer (De vervloekte man) in 1995, krijgt de 
Italiaanse politiek filosoof Giorgio Agamben ( 1950) grote bekendheid door zijn 
kritische opstelling wat betreft de bestuurlijke omgang in de moderne biopolitiek met 
burgers, die buiten elk wettelijk kader vallen en zo gedoemd zijn  tot een rechteloos 
bestaan.  
Agamben is geïnteresseerd in de samenhang tussen soevereine macht en biomacht en 
het is deze samenhang die hij in de moderne politiek waarneemt en aan de kaak wil 
stellen. 
Hij laat in dit boek zijn politieke aanname zien, dat de moderne biopolitiek nog altijd 
vanuit de soevereine macht wordt geregeerd en er nooit een bestuurlijke breuk plaats 
gevonden heeft met de soevereine westerse politieke tradities. Waar de cesuur bij 
Foucault eind 17e eeuw ligt, ziet Agamben eerder een doorlopende historische lijn van 
een altijd aanwezige soevereine macht. Hij staat met deze zienswijze lijnrecht tegenover 
Foucaults visie, die de komst van de bevolkingspolitiek juist als een duidelijke cesuur in 
de soevereine machtsstructuur ziet. Agamben herziet dus Foucaults biopolitieke 
perceptie niet alleen met een andere stellingname, maar ook met een andere 
periodisering. 
Voor Agamben vormen de aanwezige soevereine machtspraktijken nog altijd de kern 
van de moderne biopolitieke macht en hij ziet een duidelijk verband tussen de 
soevereine macht over leven en dood en de biomacht in de moderne biopolitiek. Deze 
moderne biomacht is volgens Agamben nog altijd wettelijk in staat, met het verlenen 
van inclusieve of exclusieve rechten, burgers buiten de biopolitieke bescherming te 
laten vallen en hier herkent Agamben de oude soevereine willekeurige macht terug. In 
zijn boek Homo Sacer beschrijft Agamben de weg van de vervloekte man, een 
historische verwijzing naar de ‘bare life‘ waarmee hij doelt op het ‘naakte leven’ van 
burgers die buiten elke wettelijke bescherming vallen.  ‘Agamben noemt dit het naakte 
leven, een leven buiten de wet, een door soeverein besturen rechteloos gemaakte leven 
dat wel valt onder de bescherming van het recht, maar tegelijk kwetsbaar is door de 
mogelijkheid van onwettig geweld.’ 56  
In deze moderne tijd ziet Agamben de rechteloze burgers met hun ‘bare life’ wel 
aanwezig als burger in de samenleving, maar door het negeren van hun aanwezigheid 
verbindt hij deze misstanden met soeverein besturen. Agamben laat in zijn boek een 
historische lijn zien van burgers zonder rechten: Romeinse ballingen, veroordeelden in 
de Middeleeuwen, gevangenen in concentratiekampen. Hij ziet deze voorbeelden van 
soevereine macht in de omgang met rechteloze burgers in de tegenwoordige moderne 
biopolitiek terug.  

 
56 Laerman R., Soevereiniteit, biopolitiek en moderniteit in: Krisis, issue 3 (2009) 55. 
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Het citaat dat Agamben als uitgang punt nam voor zijn onderzoek naar de verhouding 
tussen het individu en de staat is de tekst van Foucault in zijn boek La volonté de savoir. 
Foucault merkt aan het einde op dat: 
 
“Eeuwenlang is de mens gebleven wat hij voor Aristoteles was: een levend dier  
  met daarbij het vermogen een politiek bestaan te leiden; de moderne mens is een 
  dier waarvan de politiek het bestaan als levend wezen op het spel zet.”57 
 
 ‘Naast deze politieke visie van Foucault op de moderne mens plaatste Agamben de 
homo sacer, een figuur uit het oude Romeinse recht. De homo sacer was volledig uit de 
samenleving verbannen, van elke vorm van recht uitgesloten en kon dus door iedereen 
straffeloos gedood worden. De homo sacer is daarmee echter het tegenovergestelde van 
de Aristotelische mens; voor Agamben is de homo sacer bij uitstek geen politiek dier. 
En dat maakt dat de bedreiging van het politieke dier zoals Foucault het schetst, 
fundamenteel verschilt van de bedreiging van de homo sacer. In het eerste geval wordt 
een individu bedreigd vanwege zijn identiteit, in het tweede geval vanwege het 
ontbreken van een identiteit.’ 58  
 
Volgens Foucault hebben soevereine macht en biomacht echter een principieel andere 
inzet. Waar biomacht het leven reguleert en normeert, legt de soevereine macht beslag 
op diensten, producten of bezittingen van onderdanen en zo nodig zelfs op het leven van 
burgers om het voortbestaan van de staat te handhaven. De kern van deze soevereine 
machtsoefening ziet Foucault dan ook als thanato politiek, een filosofische term die de 
politiek bespreekt als het beheer van leven en dood wie mag leven en wie moet sterven? 
Van deze 17e eeuwse soevereine vorm van thanato politiek had de moderne 
bestuurspolitiek sinds de 18e eeuw juist afstand genomen. Maar Agamben legt juist een 
relatie tussen de moderne biopolitiek en de soevereine thanato politiek en verwijst naar 
haar soevereine macht en hoe deze gestalte heeft gekregen. De moderne biopolitiek 
heeft volgens Agamben namelijk het soeverein vermogen om juridische bescherming 
uit te zonderen en het is deze bestuurlijke uitzonderingsmacht waar Agamben het 
structurele verband legt tussen macht en leven. Dit legt Agamben nu uit als een vorm 
van thanato politiek: hij verwijt de moderne biopolitiek dat zij burgers in 
uitzonderingssituaties verbannen naar een zone, waar de mogelijkheid om het leven van 
deze juridische bescherming te voorzien, niet meer geldig is. 
In tegenstelling tot Foucault slaat zijn notie van biopolitiek niet op het primair niet-
juridische, normaliserende levensbeheer, maar verwijst hij juist naar de soevereine 
mogelijkheid om het leven te ‘ontwettelijken‘ binnen een uitzonderingstoestand. Voor 
Agamben is het duidelijk, dat een biomacht de mogelijkheid heeft om een uitzonderlijke 

 
57 Foucault, Histoire de la sexualité. Volume I: La volonté de savoir  (Paris 1976) 188. 
58  Braakman H.,  De grenzen van de moderne biopolitiek (2003) 416. Bespreking van het door hem  
     vertaalde boek  Homo sacer. De soevereine macht en het naakte leven (Amsterdam 2002) 416. 
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juridische bevoegdheid aan te wenden om het leven in- en uit te sluiten. 59 Agamben 
verwijst met dit perspectief op het aanwenden van soevereine macht in de biopolitiek op 
de uitzonderingstoestand..  
Het verband tussen een soevereine biopolitiek en het aanwijzen van een 
uitzonderingstoestand herkennen wij namelijk ook bij Foucault in zijn verklaringen in 
zijn college Il faut défendre la société. Om het racisme en het doden van medeburgers te 
verklaren bracht hij de uitzonderlijke juridische bevoegdheid van biopolitiek in als zorg 
voor eigen bestaan om met dit argument zijn visie op het racisme aannemelijk te maken. 
60 
Agamben spreekt verder in de context van biopolitieke machtstructuren ook over het 
naakte leven waarbij hij de burger zonder wettelijke bescherming mee bedoelt. 
Ook Foucault verwijst in zijn lezing La naissance de la médicine sociale (Rio de 
Janeiro, oktober 1974) naar soortgelijke machtstructuren waar de burger om politieke 
redenen overgeleverd is aan medische interventies. Foucault beschrijft biopolitiek in 
deze lezing namelijk als een moderne machtsvorm die door populatiecontrole 
betrekking heeft op het naakte leven zelf.  
 
 ‘Voor de kapitalistische samenleving‘, zo zegt Foucault daarin, ‘was biopolitiek,  
het biologische, het somatische, het lichamelijke, dat meer betekende dan al het  
andere. Het lichaam is een politieke realiteit; het medicijn een biopolitieke strategie.’61  
 
Daarna keert het begrip terug in De wil tot weten, deel 1 van de Geschiedenis van de 
sexualiteit en de collegereeks Il faut défendre la société, beiden uit 1976, waarin 
Foucault het begrip biopolitiek verbindt met de condities waaronder mensen leven en de 
wijze waarop hun lichaam als drager van biologische processen functioneert.62   
Met de mogelijkheid aan machtstrategieën in de huidige biopolitiek, laat Agamben zien 
dat in onze samenleving de kans op dit naakte leven, een ‘bare life’ zeer groot is. De 
grens tussen een politiek relevant bestaan en het leven zonder wettelijke bescherming is 
volgens Agamben fragiel en alle individuen zijn daardoor in principe homines sacres. 
Wij allen, waarschuwt hij, kunnen in aanmerking komen voor ‘het naakte leven,’ 
waarmee hij het leven zonder wettelijke bescherming bedoelt: ‘In deze tijd kunnen alle 
burgers als homines sacres aangemerkt worden, want de grens die ooit tussen 
individuele of sociale groepen liep is verdwenen en geïnternaliseerd in elk van ons. Het 
naakte leven is niet langer beperkt tot een bijzondere plaats of categorie, het huist nu in 
het biologische lichaam van  
een ieder van ons.’63   
 

 
59  http://www.datapanik.org/teksten/giorgio-agamben-weg-met-het-bio-politiek-tatoeeren/. 
60  Foucault,  Il faut défendre la société: cours au Collège de France (1975-1976) .   
61  Schuilenberg & Van Tuinen, Biopolitiek en bestuurlijkheid in: Krisis (2009) 3.  
62  Foucault, Collège de France 1976, Il défendre la société, 183. 
63  Agamben,  Homo sacer, 140. 
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In de moderne politiek kan iedere burger volgens Agamben dus overgeleverd worden 
aan juridische biomachtstrategieën. Het door soevereine biomachtstrategieën bedreigde 
bestaan moet volgens hem een plaats krijgen in het biopolitieke debat. Agamben roept 
gevoelige thema’s op: thema’s die te maken hebben met leven en dood, gezondheid en 
ziekte en die zich volgens hem midden in de samenleving, maar buiten de gangbare 
politiek afspelen. Agambens interpretatie van Foucaults biopolitiek concept behelst een 
waarschuwing dat de oude soevereine machtstrategie in de moderne biopolitiek nog 
altijd aanwezig is en de verantwoordelijkheid voor veiligheid van gemarginaliseerde 
burger moet worden opgeëist. 
 
5.2 Antonio Negri  en Michael Hardt   
Antonio Negri (1933), politiek filosoof en Michael Hardt (1960), 
literatuurwetenschapper, zijn beiden wetenschappers die met Foucaults biopolitieke 
ideeën een eigen concept van biopolitiek hebben ontwikkeld en uitgewerkt.  
Aangezien er de laatste decennia een wereldwijde globalisering heeft plaatsgevonden, 
beschrijven zij biopolitiek als een geopolitieke mondiale organisatie en van een 
economisch en politiek heel andere orde dan de biopolitieke visie van Foucault. 
Volgens hen passen Foucaults 18e en 19e eeuwse biostrategieen niet meer in de 21e 
eeuwse geopolitieke transitie die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden.  
Negri en Hardt hebben Foucaults biopolitieke concept daarom met andere kennis en 
andere biostrategieen opgepakt en stellen beiden een andere neomarxistische visie voor 
met ander machtsverhoudingen. Zij hebben zich laten inspireren door de 
neomarxistische beweging van 1920 die na de Tweede Wereldoorlog vooral in Italië 
opgang deed. Deze neomarxistische beweging voerde al in 1920 strijd voor meer 
autonomie voor de werknemers, wijzigingen van hiërarchische organisatievormen en 
voor de instelling van fabriekscomités.64  
In hun gezamenlijke boek Empire (2000), spreken zij over een nieuwe wereldorde met 
een andere kijk op hiërarchieën in de samenleving. Een belangrijke voorwaarde daarbij 
is dat er een vernieuwde biopolitieke organisatievorm voor nodig is en de 
verantwoording van biopolitiek besturen nu bij de gemeenschap komt te liggen.  
Daarna verschenen de boeken Multitude (2004) en Commonwealth (2009). Hardt en 
Negri pleiten in hun boek Multitude voor een samenleving waar economie, politiek en 
cultuur meer in elkaar moeten investeren met de aanwezige 
communicatiemogelijkheden. Zij geven aan dat hier andere biomachtstrategieën worden 
vereist en spreken over ‘biopolitieke productie ‘. Zij wijzen op de transitie van 
handarbeid naar de productie van immateriële arbeid waarbij de rol van het kapitalisme 
als katalysator van de oude biostrategieen wordt afgewezen en wordt overgenomen door 
de biomacht van de Multitude. Hardt en Negri willen af van de eenzijdige biopolitiek 
van staat naar bevolking en staan voor een ander biopolitiek concept. Met het loslaten 
van de biopolitieke bestuurlijke macht, met haar controlerende en surveillerende 
biomachtstrategieën, willen zij een Multitude die in staat is om zich zelf te organiseren 

 
64  Neomarxistische beweging vanaf 1920.  
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en te bersturen; in deze Multitude is er een nieuwe biopolitiek met andere biomacht 
strategieën aan de orde.  
Vanaf de jaren 1960 en 1970 komt er in Italië een nieuwe wending in het 
neomarxistische denken. De moderne Italiaanse marxisten noemen deze nieuwe 
stroming het autonoom marxisme, waar o.a. Paolo Virno en Antonio Negri als theoretici 
de vertegenwoordigers van zijn. Deze beweging stoelt nog voor een groot deel op de 
neomarxistische ideeën van na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf de jaren 1970 echter 
richt de beweging zich door de gemoderniseerde productieopvattingen en de nieuwe 
dynamiek van het kapitaal op het veranderde arbeidersethos van de laatste decennia. 
Hun eisen zijn nog steeds gericht op de autonomie van de arbeider en zelfstandige 
fabriekscomités, maar de werknemer wordt nu vooral gezien als ontwerper van 
immateriële arbeid. De organisatie die deze ideeën uitdraagt is de Potere Operiao, die 
van 1968 tot 1973 actief is en eind 1970 als Autonomia Operiao tot grote protesten heeft 
geleid. 
Door de veranderingen in consumptie en informatietechnieken zijn arbeidsprocessen 
veranderd van het klassieke lopende bandwerk naar een digitale communicatieve 
werkomgeving en zij typeren de huidige tijd dan ook als Postfordistisch.65  De arbeid 
van vandaag de dag bestaat nu meer uit commerciële diensten, ICT of designs en deze 
producten worden niet enkel geproduceerd binnen een fabriek, maar ook grotendeels 
daarbuiten. Zij stellen daarom nieuwe arbeidstrategieën voor waarbij de werknemer, 
door de digitale mogelijkheden van globale samenwerking, een grotere invloed krijgt op 
de keuze van zijn productief vermogen. Door de nieuwe communicatiemogelijkheden 
wijzigen zich de hiërarchieën en ontwikkelt er zich een ander arbeidsethos waarbij de 
werknemer zich steeds onafhankelijker opstelt van baas en productielijn. De 
ontwikkelingen die nu gaande zijn in de productieve sector gaan Negri en Hardt de 
nieuwe biopolitieke productie noemen. Hun ideeën over een samenleving, waar deze 
wijze van werken en produceren als massa de nieuwe toekomst wordt, stroken met die 
van Thomas Hobbes. 66 
In zijn boek Leviathan pleitte deze politiek filosoof begin 17e eeuw al voor het belang 
van samenwerken en zag hij de massa als energie en ideeënbron.67  
Ook de politieke filosofie van Multitude vertolkt de opvatting dat een verzameling van 
mensen niet opgevat moet worden als een anonieme massa zonder macht (potenza), 
maar gezien moet worden als een verzameling van individuen die samenwerken. In dit 
samenwerkingsverband is er geen sprake van hiërarchie, sociaal contract of soeverein, 
aangezien de potenza van de Multitude enkel voortkomt uit de potenties van de 
Multitude zelf. Het is voor deze moderne Italiaanse marxisten belangrijk dat deze 
Multitude los van de Staat functioneert, als zelfstandige gemeenschap, aangezien de 

 
65   Postfordistisch: verandering in productie en consumptie en als gevolg hiervan  
      andere arbeidsprocessen       met informatieve en communicatiemiddelen. 
66  Thomas Hobbes was een Engelse filosoof en geldt als een van de grondleggers van de moderne  
       politieke filosofie.  
67  Thomas Hobbes, Leviathan (1588-1679). Zijn in 1652 verschenen boek Leviathan legde vanuit  
       het perspectief van het sociaalcontract theorie de basis voor de moderne westerse politieke filosofie. 
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Multitude niet afhankelijk is van de staat, maar de staat wel afhankelijk is van de 
Multitude.   
Deze ideeën willen Negri en Hardt verbinden met Foucaults notie van biomacht in zijn 
beschouwingen over gouvernementalité, waarin hij beschrijft dat biopolitiek pas 
ontstaat op het moment, dat economie, politiek en samenleving in elkaar verstrengeld 
raken. In de woorden van Foucault: “De biologische kenmerken van een populatie 
worden relevante factoren voor economisch managen. Het wordt noodzakelijk een 
apparaat hier omheen te organiseren dat niet alleen hun onderwerping garandeert, maar 
tevens de constante toename van hun nut.” (2000, 96).  
 
Hardt en Negri willen deze visie van biomacht en biopolitiek nu terugzien in de nieuwe 
wereldorde. Volgens Hardt en Negri is het kapitalisme een nog altijd belangrijke 
biomachtstategie, maar zij willen de kapitalistische dynamiek nu als een integrale 
component van het productieproces zien, waar werknemers zelf het heft in handen 
nemen. Het kapitalisme is niet meer de eenzijdige katalysator vanuit de biopolitiek, 
maar past zich als biomachtstategie van de werknemers aan, als onderdeel van de 
biopolitieke productie.  
Als kritiek op Foucaults biopolitiek noemen Hardt en Negri zijn “real subsumption of 
society under capital” wat een oordeel inhoudt over de eenzijdige rol die het kapitalisme 
wordt toebedeeld in Foucaults biopolitieke concept. 68 Hardt en Negri verwijten 
Foucault dan ook dat hij een te grote nadruk legt op de eenzijdige biopolitieke 
disciplinaire en surveillerende invloeden en het kapitaal slechts ziet als stimulator. 
Negri en Hardt zien dit echter als een statisch begrip in zijn biopolitieke visie.69  
Al is hun politieke filosofie over de nieuwe samenleving gericht op de dynamiek van de 
immateriële productie en het creatieve potentieel van de Multitude, de visie van 
Foucault over kwesties rondom biopolitiek en biomachtstrategieën, heeft hun zienswijze 
wel degelijk beïnvloed; de nieuwe Multitude moet volgens hen “a regime of 
biopower”zijn, waarin economische productie, politiek en bescherming van burgers niet 
meer eendimensionaal gericht zijn, maar in elkaars verlengde liggen.70 De globalisering, 
de constante wereldwijde netwerken en andere mondiale verhoudingen zullen 
mogelijkheden moeten bieden waarin de economie, politiek en cultuur nu samen 
kunnen gaan.  
Alex Callinicos beschouwt Negri als een van de meest radicale denkers en een 
inspiratiebron voor autonome stromingen binnen de antikapitalistische beweging. Hij 
plaatst Negri’s ideeën in een historisch en filosofisch perspectief maar beargumenteert 
hierbij hoe Negri’s analyse te kort schiet in het formuleren van een effectieve 
kapitalistische strategie.71  De meeste kritieken beamen dat Negri en Hardt als 
antikapitalisten zeker een bijdrage hebben geleverd aan de ideeën over het anti 

 
68   Lemke T., Biopolitics, An advanced introduction, 68. 
69    Negri A., Hardt  M.,  Empire (2000) 28.  
70    Negri A., Hardt  M.,  Multitude (2004) 41. 
71  Alex Callinicos, politiek theoreticus, activist en antikapitalist (Zimbabwe 1950).  
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globalisme, maar dat hun ideeën nog niet omgezet zijn in een duidelijk bestuurlijk 
concept.  
 
5.3 Roberto Esposito  
De biopolitieke ideeën van Foucault hebben Roberto Esposito (1950) zijn denken als 
politiek filosoof geïnspireerd tot zijn politieke filosofische ideeën over de gevolgen van 
biopolitieke strategieën voor het welzijn van de burgers. Esposito mist hierin een 
gefundeerd biopolitiek theoretisch kader en zijn werk moet dan ook gezien worden als 
een kritische beschouwing van dit deel van Foucaults biopolitieke concept. De 
disciplinaire strategie die hierbij word gehanteerd, heeft hij in verschillende historische 
contexten als biomachtstrategie bestempeld.  
Deze visie, dat biopolitiek als taak heeft een gehele bevolking veiligheid te bieden, wil 
Esposito nu bekritiseren. Een biopolitiek die de individuele burger en de 
burgerbevolking als geheel wil controleren met disciplinerende maatregelen is een 
consequentie die Esposito afwijst. In zijn artikel Bìos: Biopolitics and Philosophy 
definieert Esposito Foucault’s begrip van biopolitiek als dwingend: “no other object 
than the maintenance and expansion of life.” 72 Esposito beschouwt Foucaults 
biopolitieke concept hiermee als kortzichtig, conventioneel en te beperkt en wil hier zijn 
filosofie van het immuniteitsdenken als moderne biopolitieke machtstrategie tegenover 
stellen.  
 
Het immuniteitsdenken houdt in dat burgers zich verzetten tegen een teveel aan 
overheidsbemoeienis. De individuele burger, die niet aan de maatschappelijke 
veiligheidsverplichtingen wil voldoen, pleegt verzet en verklaart zich immuun, 
aangezien hij de gemeenschap en haar sociale verplichtingen ervaart als een bedreiging 
in zijn of haar identiteit. Het is tegen dit gevoel van bedreiging, dat er vormen van 
immuniteit worden ontwikkeld om zich zo te kunnen verzetten tegen de drukkende 
sociale verantwoordelijkheid van deze veiligheidsverplichtingen. Immuniteit als verzet 
moet echter ook in relatie met de gemeenschap worden gezien: “terwijl communitas de 
grenzen van de individuele identiteit afbreekt, is immuniteit een manier om ze te 
reconstrueren, op defensieve en offensieve manieren, tegen alle externe vormen van 
bedreiging in.”73  
Esposito waarschuwt tegen dit gevaar van het voorbijgaan aan de autonomie van de 
individuele burger door te veel overheidsbemoeienis. Hij wil met zijn 
immuniteitsfilosofie  
een bestuurlijke modus vinden om deze autonomie te beschermen. 
Waar Foucault uitgaat van een biopolitiek waarbij biomacht strategieën het leven van de 
burger binnendringen, wil Esposito nu uitgaan van het beschermen van de eigenheid 
van de burger door een biopolitiek beleid, waar meer ruimte is voor de autonomie van 
de burger en een andere manier van overheidsbemoeienis. Esposito wil de 

 
72   Esposito R., Biopolitics in Balance in:  Bios, Biopolitics and Philosophy, Centennial review Vol.10.  
       No.2, en in: New Paths in Political Philosophy (2010), 239-269 (Michigan State, University Press).   
73    Esposito R., Bios, Biopolitcs and Philosophy,  85. 
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mogelijkheden onderzoeken voor meer politieke ruimte, om de eigenheid van de burger 
te kunnen beschermen tegenover de verplichte overheidsmaatregelen. Deze politieke 
filosofie is dan ook de kern van Esposito’s theorie van het immuniteitsdenken.  
Volgens Esposito moeten er in machtsrelaties mogelijkheden geboden worden door 
ruimte voor verzet te creëren, dat immanent deel uit moet maken van de 
machtsverhoudingen: ‘een macht die nooit volledig een macht over het leven heeft, 
maar een tegenkracht die in staat is verzet te bieden, een macht van het leven zelf.’74  
 
Het is echter ook een gegeven dat de individuele burger, die veiligheidsmaatregelen als 
een bedreiging van buiten af ervaart en om deze reden afwijst, de stabiliteit in de 
gemeenschap zwaar zou kunnen verstoren. Esposito waarschuwt dat juist die elementen, 
zoals saamhorigheid en gedeelde verantwoording, elementen zijn die een gemeenschap 
tot een gemeenschap maken. Dit gevaar wordt volgens Esposito nu genegeerd door het 
accepteren van verzet waardoor het gevoel van communiteit verloren gaat. Esposito is 
daarom gefascineerd door de relatie tussen de gemeenschap en de individuele burger en 
hoe het biopolitiek handelen hier mee om moet gaan. Esposito waarschuwt dat het 
immuniteitsdenken een denkstrategie is die een dubieuze en zelfs destructieve opvatting 
impliceert.75  
 
De lastige relatie tussen het immuniteitsdenken en een gemeenschappelijk samenleving 
is nu de centrale vraag in zijn werk. Is het misschien mogelijk om een positieve vorm 
van immuniteit of biopolitiek te ontwikkelen, die de destructieve gevolgen van 
immuniteitsstrategieën zoals het verlies van gemeenschapsgevoel, kan vermijden? 
Het is een politiek filosofische visie die Esposito wil onderzoeken en die hij als 
aanvulling op Foucaults biopolitiek, een affirmatieve biopolitiek wil noemen. Esposito 
meent dat Foucaults analyses onduidelijk of problematisch zullen blijven omdat hij deze 
belangrijke dimensie van immuniteitsdenken in de moderne politiek nooit in 
ogenschouw heeft genomen. En toch is het belang van immuniteit, volgens Esposito, 
wat de moderne biopolitiek juist onderscheidt van de soevereine macht, aangezien hier 
de inbreng van de burger wordt gezien met een mogelijkheid van protest. Evenals 
Foucault, wijst Esposito op het gevaar dat door het biologisch in kaart brengen van de 
burger met behulp van controlemechanismen, de burger is overgeleverd aan een door de 
overheid gedicteerd normaliserend gedrag. Met het negeren van deze mechanismen kan 
wel een deel van vrijheid worden teruggewonnen maar dit brengt ook een vorm van 
vervreemding van de samenleving met zich mee. Wanneer het ‘andere‘ echter volledig 
uit de gemeenschap wordt geweerd, dreigt deze gemeenschap aan een proces van auto-
immuniteit ten onder te gaan. Door zich voor alle van buiten af dreigend gevaar af te 
schermen en zich zo af te sluiten van de dynamiek van de samenleving, kan men niet 
meer spreken van een samenlevingsvorm. Zo kunnen immunitaire mechanismen zich 
keren tegen de gemeenschap.‘Een maatschappij heeft echter de spanning van de ander 

 
74 De Vleminck J., De Cauwer S., De actualiteit van het politieke denken in:  
     De uil van Minerva Vol. 30.  
75  Esposito R., Bios, Biopolitcs and Philosophy,  69. 
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nodig om ook haar eigen bestaan te kunnen blijven garanderen aldus Esposito.’76 
Esposito stelt als alternatief een bevestigende biopolitiek voor maar geeft direct aan dat 
hier maatregelen voor nodig zijn: 
 
“Een biopolitiek zou ik een bevestigende of affirmatieve vorm van biopolitiek  
willen noemen wanneer de biopolitiek het ‘leven’ wil bevestigen door te investeren  
in duurzame gezondheid- en veiligheidsmaatregelen, zoals openbare  
gezondheidsfaciliteiten, het handhaven van comfortabele leefomstandigheden voor  
de bevolking en de strijd tegen de farmaceutische industrie.” 77  
Hij erkent echter de realiteit van zijn politiek filosofisch voorstel: “we zullen ons 
moeten weren tegen onveiligheid en ruimte moeten bieden aan een gemeenschap die het 
immuniteitsdenken als strategische biomacht introduceert in haar moderne politiek.”78  
Esposito vindt dat er meer dan ooit nood is aan het ontwikkelen van een affirmatieve 
vorm van biopolitiek. In zijn boek Terms of the Political: Community, Immunity, 
Biopolitics schrijft Esposito als antwoord op Foucaults biopolitiek, dat een affirmatieve 
vorm van biopolitiek inhoudt, dat men over de relatie tussen het gemeenschappelijke en 
immuniteit totaal anders moet gaan denken: “Door een gezamenlijke immuniteit, die 
ruimte biedt en zich minder besloten opstelt, moeten wij ons beter kunnen open stellen 
voor nieuwe en gedeelde gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en voor een 
gemeenschappelijk zijn.” 79  
Esposito typeert zijn visie op de moderne biopolitiek als de spanning tussen leven in de 
gemeenschap en het immuun maken van de bevolking tegen bedreigingen voor haar 
gezondheid: ”we zullen ons moeten weren tegen onveiligheid en ruimte moeten bieden 
aan een gemeenschap die het immuniteitsdenken als strategische biomacht introduceert 
in haar moderne biopolitiek.”80 Esposito‘s immuniteitsparadigma vertoont dus de 
moeilijke, maar noodzakelijke balansoefening tussen een gemeenschap en de 
bescherming van de burger als autonoom individu en volgens hem moet deze 
biopolitiek wel faciliteren maar niet uitsluiten.  Volgens De Cauwer en Rys blijft 
Esposito echter steken in een kritische analyse en biedt hij geen echte oplossing:  
‘Door zijn hoop te leggen in een vorm van protest die hij aanduidt als een nog niet 
adequaat georganiseerde massa, die louter druk zet op de bestaande systemen, ontneemt 
Esposito zichzelf de mogelijkheid om een meer concreet uitgewerkte en duurzame vorm 
van politiek voor te stellen, die een affirmatieve vorm van politiek zou kunnen 
inhouden.’ 81  

 
76 Esposito, R. Community, Immunity, Biopolitics, in; Angelika: Journal of the Theoretical Humanities 
     No.18 (2013) 83-90. 
77 Antipode online: Interview met Roberto Esposito via Skype, 3 juni 2020.     
78 Ibid. https://antipodeonline.org/2020/06/16/interview-with-roberto-esposito/ 
79 Esposito R., Terms of the Political: Community, Immunity, Biopolitics.  46. 
80 Antipode online: Interview met Roberto Esposito via Skype, 3 juni 2020 en vertaald door  
     Tim Christiaens en Stijn De Cauwer.  
     https://antipodeonline.org/2020/06/16/interview-with-roberto-esposito/. 
81 Cauwer De S. & Rys M.,  De zoektocht naar een affirmatieve biopolitiek in het werk van  
     Roberto Esposito in: De uil van Minerva (2013) 84.  
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5.4 Het zoeken naar consensus  
Ondanks de uiteenlopende invalshoeken zien wij in de politiek filosofische 
beschouwingen van Agamben, Hardt, Negri en Esposito een overeenkomst, namelijk de 
relatie tussen bestuurlijkheid, zorg en samenleving. Agamben, Negri en Hardt en 
Esposito eigenen zich in hun analyses het biopolitieke concept van Foucault toe, maar 
verschillen onderling in hun biopolitieke visie, hoe biomachtstrategieën in de 
samenleving gestalte zouden moeten krijgen. Al deze denkers vinden dat Foucaults 
analyses van biomacht en zijn visie op biopolitiek om een ander politiek filosofisch 
antwoord vragen. Agamben wijst met zijn historische analyse van macht op het gevaar 
van de nieuwe soevereine macht in de moderne biopolitiek en het gevaar van 
rechteloosheid, Negri en Hardt willen Foucaults biopolitiek transformeren naar een 
maatschappij waar de samenleving de biomacht strategieën aanstuurt en Esposito wil de 
autonome burger in relatie met overheidsbesluiten in zijn filosofie over het 
immuniteitsdenken aan de orde stellen. Het is Foucaults biopolitieke concept dat deze 
denkers heeft uitgedaagd om eigen hedendaagse politieke filosofieën uit te werken en 
ideeën over zorg en samenleving vorm te geven. Agamben vraagt daarbij meer aandacht 
voor de moderne politieke soevereiniteit met de mogelijkheid van institutionele en 
juridische uitsluitingmechanismen. De politiek filosoof Antonio Negri en de 
neomarxistische literatuurcriticus Michael Hardt willen Foucaults biopolitieke concept 
transformeren naar een politiek waar biomachten van uit de massa aangestuurd 
worden.82    
Roberto Esposito stelt met zijn immuniteitsdenken een affirmatieve vorm van 
biopolitiek voor, met immuniteitsmaatregelen, voortkomend uit het sociale systeem van 
de samenleving die meer autonome mogelijkheden bieden binnen de gezamenlijke 
gemeenschap. Hij ziet deze biostrategieen als nieuwe biopolitieke opdracht.  
 
In bovenstaande samenvattingen van deze drie Italiaanse denkers en de Amerikaanse 
literatuurcriticus Hardt, lezen wij hoe zij met een nieuwe politiek filosofische 
denkrichting, een andere biopolitieke zorg in de samenleving gestalte willen geven. Zij 
hebben vanuit hun eigen politiek filosofische visie Foucaults concept van biopolitiek 
becommentarieerd, bekritiseerd, aangevuld of afgewezen. Wat hun bindt is de 
wetenschappelijke interesse in Foucaults concept, de zorg voor de gemeenschap waarin 
de burger centraal staat en het zoeken naar een adequate biopolitieke bestuursvorm. Het 
is echter ook ‘een denken dat in beweging is‘ dat hun bindt en het relevant willen zijn 
voor de eigen tijd. Zij willen met het “levende denken” de actualiteit van de eigen tijd 
kritisch ondervragen en actief uitdagen. 83  
Een filosofische houding waar Foucault voor hen het ultieme voorbeeld van was. 
 
 

 
82 Negri en Hardt, Empire (2000). 
83  De Vleminck J., De Cauwer  S.,  ‘De actualiteit van het biopolitieke denken ‘ in:  
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6. DE NALATENSCHAP VAN FOUCAULT  
Inleiding 
De begrippen biopolitiek en biomacht werden bekend op een moment dat er in de jaren 
zeventig een discours op gang gekomen was over de technologische, economische en 
ecologische veranderingen in de samenleving waar ook de biowetenschappen een steeds 
grotere rol gingen spelen. Foucaults analyses van de relatie tussen de ontwikkeling van 
de medische en biomedische wetenschap en de invloed daarvan op politieke besluiten 
waren in dit discours van vernieuwende inzichten niet vreemd.  
 
Het zichtbaar maken van machtsstructuren is leidend geweest in zijn politiek filosofisch 
denken. In zijn onderzoeken naar de samenhang tussen kennis en macht heeft Foucault 
uitgewerkt in archeologische en genealogische analyses van institutionele en 
bestuurlijke samenlevingsvormen. Hij formuleerde deze machtsstructuren als 
biomachtstrategieën, aangezien het ging om het beïnvloeden van het leven van burgers 
in de samenleving. Hij vereenzelvigde zich zo met de problemen die hij aan de orde 
stelde maar hij beperkte zich altijd tot een vrije onderzoekshouding in zijn betoog. De 
problemen die hij in zijn analyses aan de orde stelde zijn echter belangwekkend genoeg 
gebleken voor kritisch onderzoek en zijn analyses van macht geven nog altijd 
aanleiding voor debatten.  
 
6.1 Is het ‘Foucault effect’ nog relevant in de 21e eeuw?  
Volgens de auteurs Graham Burchell, Colin Gordon en Peter Miller heeft het 
biopolitieke denken van Foucault, waarin hij aantoont hoe het individuele leven 
beïnvloed, bestuurd of beschermd wordt door machtsmechanismen, zich blijvend 
verankerd in wetenschappelijke tijdschriften en mediaoptreden en na zijn dood als het 
‘Foucault effect’ geïntroduceerd. 84  Burchell waarschuwde wel dat het ‘Foucault effect’ 
op zeer diverse manieren wordt gebruikt in relatie met biopolitieke concepten met het 
gevaar, dat de term “te pas en te onpas” wordt toegepast in de politieke filosofieën, de 
medische- en de menswetenschappen.85  
De Italiaanse politiek- en cultuurfilosofen waren een van de eersten die een standpunt 
hadden ingenomen ten opzichte van Foucaults biopolitieke concept en bij wie het 
Foucault effect in hun politieke visie duidelijk waarneembaar was. Hoewel zij allen 
waren uitgegaan van het biopolitieke concept hebben Agamben, Esposito, Negri en 
Hardt vanuit een ander filosofisch perspectief het biopolitieke denken van Foucault 
becommentarieerd en bekritiseerd. Wij kunnen hun politiek filosofische analyses dan 
ook duidelijk beschouwen als een voorbeeld van het door o.a. Burchell genoemde 
‘Foucault effect.’ 
Ook de politiek filosoof Agamben heeft met zijn boek Homer Sacer (1995) een 
duidelijk politiek statement achtergelaten bij de publieke opinie met zijn kritiek op 
Foucaults moderne biopolitieke macht, waarin hij hem verwijt dat deze slechts een 

 
84 Burchell G., Gordon , C., Miller P., Het Foucault effect  (1991).  
85 Karskens M., Foucault, 129. 
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voortzetting is van de oude soevereine politiek wat betreft de omgang met uitgesloten 
burgers. Het probleem van uitsluiting en marginalisering van burgers is nog steeds een 
politiek thema en zeer actueel in bijvoorbeeld het huidige politieke asieldebat.  
In de werken Empire (2000) en de Multitude (2008) van Hardt en Negri domineert 
Foucaults biopolitiek concept duidelijk het debat. Met hun biopolitieke lezing over een 
nieuwe geopolitiek en de rol, die strategische biomachten in de samenleving zouden 
moeten uitvoeren, verzetten zij zich tegen Foucaults concept van eendimensionaal 
biopolitiek besturen. Daarbij spelen bij hen de kapitalistische motieven onlosmakelijk 
een grote rol. Zij stellen een strategische biomacht voor, voortkomend uit een 
gemeenschap van werkers en denkers die met een eigen biopolitieke visie zich moeten 
verzetten tegen de huidige belangen van het kapitaal. Deze politiek filosofische visie 
heeft zich nog niet vertaald in politieke afspraken en de grote invloed van het 
kapitalistische belang bij geopolitieke afwegingen en economische besluiten is 
wereldwijd nog steeds duidelijk aanwezig.  
Esposito, die de laatste decennia bekendheid heeft gekregen met zijn boeken Bios. 
Politic and Philosophy (2008) en Terms of the Political: Community, Immunity, 
Biopolitics (2012), is als politiek filosoof de uitdaging aangegaan om Foucaults 
standpunt over de bepalende en aansturende rol van de biopolitiek te becommentariëren. 
En Esposito staat met zijn filosofische visie op het immuniteitsdenken en de omgang 
met de bestuurlijke immuniteitstrategie nu nog altijd midden in het huidige 
maatschappelijke debat. 
 
Foucault poneerde zijn denkconcepten in de jaren zeventig tijdens zijn Collège de 
France, buitenlandse hoorcolleges en interviews, waarin hij wees op de entree van de 
biologie in de politiek en in het cultureel maatschappelijk debat en hij opmerkte dat ‘het 
leven van de soort’ voor het eerst in de moderne geschiedenis inzet is van politieke 
strategieën:  
 
“For the first time in history biological existence was reflected in political existence.  
  But what might be called a society’s “threshold of modernity” has been reached when  
  the life of the species is wagered on his own political strategies.” 86  
 
Een gezonde bevolking was onderdeel van de bevolkingspolitiek geworden en het is 
Foucault geweest die in de jaren zeventig met zijn biopolitieke concept, een duidelijke 
relatie heeft gelegd tussen bevolkingspolitiek en bestuurlijke biostrategieen, tussen 
medische wetenschappelijke kennis, gezondheidzorg en biopolitieke besluiten.  
Foucault combineerde het begrip ‘bio ‘ met macht en politiek, aangezien hij macht niet 
los wilde zien van het leven zelf en machtsvormen zich volgens Foucault op alle 
niveaus van het leven afspeelden. Voor Foucault stond het kritisch bestuderen van de 
maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving en de wijze waarop individuele 

 
86  Lemke T., Foucault 1980, 142-143 in: Biopolitics. An advanced Introduction,  34. 
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levens gevormd werden door zichtbare en onzichtbare machtsverhoudingen, dan ook 
centraal in zijn denken.  
Om gewenste gedragingen in de samenleving aan te kunnen sturen wordt bestuurlijk 
inzicht vereist in het instrumentarium van machtsmaatregelen. Het aansturen van 
gedragingen met behulp van een machtsinstrumentarium zoals Foucault deze heeft 
verklaard, behoort nog altijd tot zijn nalatenschap en vinden wij terug in de sociale- en 
cultuurwetenschap, de politiek en de menswetenschap. Ook wij werden in de pandemie 
periode COVID- 19 geconfronteerd met politiek aangestuurde gedragsverandering als 
veiligheidsmaatregel voor een door ziekte bedreigde samenleving.  
 
Afgelopen decennia heeft de term  ‘biomacht’ meer ingang gevonden in de diverse 
wetenschaprichtingen, zoals de cultuurwetenschap (Rob Devos), de biowetenschap 
(Thomas Lemke), de sociologische wetenschap (o.a. Nicolas Rose) en de antropologie 
(Paul Rabinow).  
Niet alleen politieke wetenschappers en filosofen, maar ook de 
cultuurwetenschappelijke disciplines, medische en biomedische wetenschappers stellen 
de laatste decennia steeds meer kritische vragen over veranderde inzichten in hun 
vakgebied en de gevolgen hiervan voor de samenleving. Veranderde medische inzichten 
hebben namelijk ook morele normen en waarden van cultureel bepaalde verhoudingen 
beïnvloed en de invloed hiervan op individueel en gemeenschappelijk gedrag moet niet 
onderschap worden.  
 
Vooral de 21e eeuwse biotechnologen hebben een andere dimensie toegevoegd aan de 
medische wetenschap, waar het algemeen lichamelijk onderzoek zich steeds meer heeft 
verplaatst naar het lichamelijk micromechanisme. Erfelijke en specifieke eigenschappen 
in DNA structuren worden nu zichtbaarder, wat een groot gevolg heeft voor het 
onderscheiden van verschillende identiteiten. Deze medische vaststelling vraagt om 
wellicht andere omgangsvormen en is een thema geworden in het politieke debat.87  
De maatschappelijke gevolgen die deze kennis teweeg brengt, wordt dan ook gezien als 
een nieuwe biopolitieke realiteit waar bestuurders en burgers nu mee te maken krijgen. 
Met het gender debat en met de vaststelling dat verscheidenheid in seksuele geaardheid 
als biologische aanleg nu steeds meer geaccepteerd en uitgedragen wordt, verwacht de 
samenleving een adequate politieke strategie en aanpassing in het sociale verkeer.  
In de omgang met leven en dood zijn de medisch wetenschappelijke ontwikkelde 
inzichten over de mogelijkheden van levensbeëindiging en de morele afwegingen 
hierbij ook een rol gaan spelen in het biopolitieke debat. In het licht van deze 
ontwikkelingen bestuderen cultuurwetenschappelijke disciplines de gevolgen van het 
toepassen van medische technieken en het interveniëren in het leven nu in een 
maatschappelijk context. De medische wetenschap, de samenleving en de politiek 
zullen over deze levenskwesties een standpunt moeten gaan innemen.  

 
87 Dillon M., Lobo-Guerrero L.,ˊ Biopolitics of security in the 21st century: an introduction’ in:  
     Review of International Studies   nr. 34 (2008), 265-292.  
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Net als in de 18e en 19e eeuw, zal de 21e eeuwse biopolitiek zien wij de invloed van 
medische kennis in de politieke besluitvorming terug en voor een effectief 
veiligheidsbeleid zullen wij deze moeten blijven toetsen aan de wetenschap Behalve het 
voorkomen van ziekten, het voorspellen van epidemieën en het normaliseren van gedrag 
blijft het beschermen van levenskwaliteit een biopolitieke uitdaging. 
 
6.2. Is Foucaults denkwereld nog zichtbaar in de 21e eeuw?  
De uitgave van Dits et Ecrits in 1994 bij Gallimard, waarin zijn opvattingen in 364 
artikelen, lezingen en interviews in vier delen zijn samengenomen, heeft de 
wetenschappelijke belangstelling voor Foucaults ideeën in een stroomversnelling 
gebracht. Niet alleen de filosofische en wetenschappelijke wereld heeft zijn werk al snel 
geïncorporeerd, het heeft ook de aandacht van de media en van de burger als lezer 
bereikt. 88 
Door de steeds grotere aanwezigheid van uiteenlopende kenniscentra, zoals de 
biochemie, de sociologie en de medische wetenschappen die vanuit verschillende 
disciplines steeds zichtbaarder worden, is het de vraag in hoeverre en in welke vorm 
deze wetenschappelijke kennis haar invloed kan laten gelden in goed biopolitiek 
besturen. In hoeverre werkt Foucaults filosofie over macht en machtstrategieën nog 
door in de hedendaagse politiek, in de biowetenschappen en in de cultuur- en 
menswetenschappen?  
 
Nicolas Rose en Paul Rabinow hebben zich de afgelopen jaren, zowel gezamenlijk als 
afzonderlijk beziggehouden met de genetische wetenschap, waar het volledige 
menselijk genoom, het genetisch patroon, in kaart is gebracht. Deze twee 
schatbewaarders van de intellectuele nalatenschap van Michel Foucault proberen greep 
te krijgen op de vraag hoe biomacht zich in de biowetenschap zal gaan ontwikkelen.89 
Het lichaam is in de biowetenschap een nieuw gebied van interventies geworden en de 
politiek zal deze medisch wetenschappelijke ontwikkelingen moeten volgen met een 
biostrategie, waar morele en ethische verplichtingen worden vereist ter bescherming van 
individu en samenleving.  
Volgens Rose en Rabinow is het dan ook essentieel om aandacht te besteden aan de 
ontwikkelingen op het gebied van de menswetenschappen. Rondom inzicht in het 
menselijke genoom, ontstaan volgens hen niet alleen nieuwe opvattingen over leven en 
dood, maar krijgen ook politieke machtsverhoudingen steeds meer zeggenschap over 
morele keuzes. De debatten over het ingrijpen in het individuele bioleven en de 
consequenties voor de samenleving kunnen hierdoor een andere inhoud krijgen. Het 
dilemma kan zich voordoen wie hierbij het laatste woord krijgt: de wetenschap of de 
politiek. De biopolitiek moet zich nu afvragen hoe wij hier moreel en politiek mee om 
moeten gaan.90 

 
88 Dits et Ecrits verschijnt met de delen 1t/m IV(1954-1988), (Parijs 1994). 
89 Rabinow P. en Nicolas Rose deelden de redactie van een selectie uit Foucaults Essential Works (2005).  
90 Vandenbroucke Th.& Hemmerechts K., Leven we in het Antropoceen? in: Karakter. Tijdschrift  
     van wetenschap, 56 ( 2016), 25-26. 
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Foucault beschreef in zijn boek Discipline, toezicht en straf (1975) de bestuurlijke 
noodzaak om met de juiste maatregelen het gewenste gedrag bij burgers onder controle 
te houden. Deze maatregelen hadden als doel de veiligheid en gezondheid van de 
burgers te garanderen omdat een gezonde en gedisciplineerde burgermaatschappij een 
belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van een groeiende industriële samenleving 
en de uitvoering van maatschappelijke taken.  
In de 18e eeuw werden deze bestuursstrategieën al vroeg ontwikkeld in kazernes, 
instituten en scholen en in de19e eeuw werden deze strategieën onderdeel van een 
gedisciplineerde en surveillerende biopolitieke samenleving. Dat disciplinaire 
maatregelen ook de ordening van een menigte mensen kunnen waarborgen, kennis kan 
genereren en maatschappelijk rendement kan opleveren en op deze manier een 
samenleving kan creëren met een consistente structuur, stelde Foucault vast in het 
hoofdstuk Het panoptimisme:  
 
‘Globaal kunnen we stellen dat de discipline een verzameling technieken is, die de 
ordening van een menigte mensen waarborgt. Natuurlijk is dit niet uitzonderlijk, het is 
zelfs niet karakteristiek: ieder machtssysteem wordt voor hetzelfde probleem gesteld. 
Maar het eigene van discipline is dat ze ten aanzien van de menigte een machtstechniek 
ontwikkelt die aan drie criteria moet voldoen: economisch, door  de uitgaven laag te 
houden; waar machtsuitoefening zo weinig mogelijk kosten met zich mee moest 
brengen, politiek, door discreet te zijn en weinig naar buiten te treden, relatief 
onzichtbaar te blijven en zo min mogelijk weerstand op te roepen; en deze 
maatschappelijke macht diende een maximale effectiviteit en reikwijdte te hebben 
zonder feilen of leemten; en ten slotte dient deze economische groei van  de macht 
gekoppeld te worden aan het rendement van de apparaten waarin ze  wordt uitgeoefend 
(de pedagogische, militaire, industriële en medische apparaten). Zowel de flexibiliteit 
als de bruikbaarheid van alle elementen van het systeem moeten worden vergroot’91   
 
Tot vandaag wordt deze wijze van besturen nog altijd als competent bestuurlijk 
handelen gezien. Het ingrijpen in de samenleving met inzet van medische kennis is als 
bestuurspolitiek ons nu weer duidelijk en zeer actueel. De invoering van 
vaccinatieprogramma’s, gezondheidsverklaringen, verzekeringspolissen, het inrichten 
van rookvrije ruimten en het aan leeftijd gebonden alcoholverbod zijn voorbeelden van 
biopolitiek gestuurd gedrag dat volkomen geïntegreerd is in onze samenleving. De 
berichten met medische statistieken spoorden ons aan tot gedisciplineerd gedrag en was 
een goed voorbeeld van biopolitiek.  
De huidige toepassingen van registratiesystemen en digitale veiligheidscontroles 
vormen een duidelijk antwoord op de vraag naar de huidige relevantie van Foucaults 
biopolitieke denken. 

 
91 Foucault, Discipline, Toezicht en Straf, 296-297. 
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Disciplinering en surveillering zijn tijdens de coronapandemie nog meer onderdeel van 
de bevolkingpolitiek geworden en als machtsstrategie opgenomen in het biopolitieke 
beleid. De in de 18e en 19e eeuw ontwikkelde disciplinerende en surveillerende 
machtsstrategieën zijn nu onze biopolitieke realiteit geworden. Het verloop van een 
pandemie zoals afgelopen jaar is niet alleen het gevolg van een virus maar ook het 
gevolg van menselijk gedrag. 
  
Er gaat in onze moderne 21e eeuw een gigantische disciplinerende macht uit van allerlei 
organisaties zoals overheidsinstellingen, banken, mediabedrijven en digitale 
telcommunicaties die steeds meer van de burgers willen weten. Hoewel onze 
zichtbaarheid voor een groot deel voortkomt uit onze eigen keuzes, passen wij onze 
gedraging hier wel op aan omdat wij ons door al deze organisaties gezien weten. Om de 
surveillance te verkleinen moeten wij dus zorgvuldiger omspringen met onze privé 
gegevens en voorkomen dat er te veel macht bij al deze organisaties komt te liggen. Het 
politieke bestuur is zich hier nu beter van bewust en probeert met het aanpassen van 
wetgeving de surveillance beter te reguleren.  
Onze democratie laat zich nu disciplineren door een controlerende macht buiten de 
politiek om en deze macht is zo geïnternaliseerd in de samenleving dat je hier niet meer 
aan lijkt te kunnen ontsnappen en surveillance maatregelen een technisch lastige opgave 
blijkt te zijn.  
 
Voor zover we de politiek filosofische nalatenschap van Foucault kunnen vaststellen in 
de bestuurswetenschap, de medische wetenschap en de menswetenschappen, moet 
Foucault in ieder geval gezien worden als een denker die het machtsdenken vanuit 
meerdere disciplines liet zien. En het zichtbaar maken van machtsmechanismen was in 
zijn denkontwikkeling juist een belangrijk thema tijdens zijn colleges aan het Collège 
de France. Met zijn denkconcepten bood hij een nieuwe kijk op het analyseren en 
ontmaskeren van de waarheid in de omgang met machtstrategieën. Zijn analyses 
sloegen later goed aan in de verschillende disciplines van de sociale wetenschappen, de 
medische wereld en de politieke filosofieën; disciplines waar de mens als subject altijd 
centraal staat:  
 
‘Door machtsverhoudingen te beschrijven die enerzijds mensen tot  
 productieve en efficiënte individuen maken en anderzijds bepaalde manieren  
 van spreken met zich meebrengen hebben deze analyses ingang gevonden 
 in verschillende disciplines zoals de menswetenschappen en sociale  
 wetenschappen. Bovendien biedt zijn werk met begrippen als “levensstijl”  
 en “subjectivering” ook buiten de academische kringen tal van aanknopingspunten.’92  
 

 
92  Schuilenberg M. en van Tuinen S., Michel Foucault; Biopolitiek en bestuurlijkheid in: Krisis 3 (2009). 
.  
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Leven en politiek zijn sinds de 18e eeuw volgens Foucault een relatie aangegaan en 
hebben  een biopolitiek platform gekregen. In de medische, menswetenschappelijke en 
politieke ontwikkelingen is deze relatie tussen kennis en machtsstrategieën herkenbaar 
gebleven maar de vraag rijst nu of biopolitiek ook een kritische functie heeft?  
Hoe kunnen machtsstrategieën vormen van kennis op de juiste wijze genereren en zich 
verspreiden? Wat is sociaal acceptabel? Welke vormen van exploitatie en 
commercialisatie kunnen er worden bestudeerd? Op welke gronden kunnen besluiten 
medisch-wetenschappelijk, moreel, of sociaal worden geaccepteerd? Hoe moeten 
wetenschappelijke ontwikkelingen politiek worden vertaald en normen worden 
geformuleerd?  
Het wordt steeds duidelijker dat de toegenomen medische kennis om nieuwe normen en 
waarden vraagt, gevoed door de sociaal-medische, antropologische en 
menswetenschappelijke disciplines. Deze kennis vraagt ook om een steeds kritischer 
houding in het nemen van biopolitieke besluiten. Machtsmechanismen die gedragingen 
kunnen beïnvloeden zijn al een paar decennia onderwerp van studie geworden in de 
menswetenschappelijke disciplines.  
Een moderne politiek filosoof als Pieter Lemmens bijvoorbeeld, verwijst naar het werk 
van de filosoof Bernard Stiegler die aan de hand van de nieuwe machtstechnologie van 
de markt van vraag en aanbod, de rol van biomachttechnieken in de 
consumptiemaatschappij zichtbaar maakt. Het consumptiegedrag dat aangestuurd wordt 
door zichtbare en onzichtbare machtsstrategieën in de samenleving, ziet Stiegler 
bijvoorbeeld als een nieuwe moderne biomacht. De gedisciplineerde maatschappij 
wordt volgens hem geconditioneerd door economische machten en digitale technieken. 
Biomachttechnieken hebben zich ontwikkeld tot onzichtbare machten van 
veiligheidscontrole, van tijdsordening en koopgedrag. 93  
 
Ook vanuit een historisch perspectief zien we dat de zorg voor het leven in 
uiteenlopende disciplines is toegenomen. Biopolitieke antwoorden moeten nu gevonden 
worden in een context die bestaat uit meerdere disciplines met ervaringen uit het 
verleden, die omgezet kunnen worden in een toekomstige visie en aangepast beleid. 
Meervoudige analyses zijn noodzakelijk en hebben hierbij zowel een kritische als een 
ethische functie.  
Biopolitiek moet daarom voortdurend rekening houden met nieuwe feiten en kunnen 
reflecteren op de aanwezige kennis die soms de politieke en gevestigde disciplinaire 
orde en de actualiteit overstijgt. Het omgaan met de omvang van medische zorg, de 
samenleving voorbereiden op een nieuwe pandemiegolf, het invoeren van nieuwe 
omgangsregels en van nieuwe maatschappelijke afspraken, vraagt om een politiek waar 
men vertrouwen in stelt. Biopolitiek blijft daarom een experimenteel karakter houden en 
moet te starre disciplinaire regels los kunnen laten. Biopolitiek moet anticiperen op 
nieuwe medisch wetenschappelijke inzichten en signalen vanuit een kritische 

 
93  Stiegler, B., Van de biomacht van de staat naar de psychomacht van de markt in: Krisis 3 (2009).  
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samenleving. Zij moet kunnen omgaan met vragen over een steeds specifiekere mate 
van zorg en een adequate zorgverlening kunnen bieden.  
Foucault heeft deze dilemma’s in zijn biopolitieke denkconcepten in kaart gebracht en 
stond open voor het analyseren van nieuwe mogelijkheden waarin ruimte was voor 
andere perspectieven.94 Zijn ideeën over macht en machtsstrategieën en de diabolische 
keuze van de burger tussen veiligheidsrisico’s en de afhankelijkheid van zorg waren 
tijdens zijn leven al onderwerp van veel discussies. Foucault wilde zich echter nooit 
vastleggen met definitieve waarheidsuitspraken omdat deze volgens hem nieuwe 
perspectieven in de weg stonden. Deze houding is hem vaak verweten en was hij ook 
vaak omstreden, aangezien de wetenschappelijke wereld met Foucaults steeds 
gewijzigde inzichten en aantekeningen hier geen gevestigde waarheid voor kon noteren.  
Na Foucaults dood zijn er vele uiteenlopende artikelen over politieke, humanistische, 
wetenschappelijke, economische en onderwijsthema’s verschenen. De kern van deze 
artikelen verwijzen allen naar Foucaults houding ten opzichte van de relatie tussen 
machtstrategieën en gedragsbeïnvloeding. Foucaults nalatenschap blijkt nog altijd een 
werkterrein voor talloze internationale auteurs, denkers en wetenschappers die zijn werk 
hertalen, becommentariëren of toetsten aan de actualiteit in de eigen disciplines. Het 
biomedische wetenschappelijke debat over de omgang met diverse levensvormen 
behoort nog altijd tot zijn nalatenschap. 
  
CONCLUSIE  
Het antwoord op de onderzoeksvraag wat Michel Foucault verstaat onder de begrippen 
biopolitiek en biomacht vond ik niet alleen in zijn hoorcolleges, maar ook in de 
interpretaties van de politieke filosofen die zijn werk als uitgangspunt namen voor een 
eigen biopolitieke filosofie. Ook in de herkenning van disciplinaire en surveillerende 
machtsstrategieën in de huidige disciplines in de samenleving, in het maatschappelijk 
discours die door een subtiel taalsysteem van regels en vooropgestelde aannames 
overgebracht wordt door communicatie, en heel expliciet in het politieke handelen in de 
afgelopen coronapolitiek.  
Hoewel Foucault zijn denkconcepten biopolitiek en biostrategie altijd plaatste in lokale 
contexten en nooit een afsluitende filosofische theorie voorhanden had, heeft hij wel 
met zijn voorbeelden van disciplinerende en surveilleerde machtsstrategieën het 
menselijk handelen zichtbaar gemaakt. Zijn vroege ervaringen in psychiatrische 
instellingen, instituten en ziekenhuizen en in zijn latere studies in andere 
maatschappelijke contexten, versterkten zijn analyses van machtsverhoudingen, die hij 
niet alleen in de medische wereld maar in alle sectoren van de samenleving aantrof. 
De verschillende filosofische analyses van politieke denkers boden inzicht in de huidige 
actualiteit van zijn denken en de begrippen biopolitiek en biomacht kregen voor mij 
hierdoor een meerwaarde, aangezien zij Foucaults denkconcept in een breder 
perspectief plaatsten. 

 
94  Foucault, The risk of security in: Michel Foucault Power. Essential Works 1954-84, 365-373. 
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Foucaults denken over biopolitiek en biomacht als politieke strategie in het toekennen 
van zorg in de samenleving en de reactie hier op vanuit de samenleving met de 
biopolitieke keuzes die hierbij moeten worden gemaakt, blijven daarom onderwerp in 
het politieke debat.  
Veel van deze analyses heb ik kunnen naslaan in boeken, in de uittreksels van zijn 
colleges en vooral ook in zijn interviews. Het is verrassend hoe zijn verworven 
inzichten het grote belang van de medische wetenschap en de politieke verstrengeling 
duidelijk maakten en hoe deze inzichten nu naadloos aansluiten bij de politieke en 
medische ervaringen in de huidige pandemie. 
De toegenomen biologische kennis bijvoorbeeld over de toegenomen mogelijkheden 
voor levensverlenging door de ontwikkeling van de biochemische wetenschap vragen 
ook nu om politieke besluitvorming. De veranderende kijk op zorg door de uitbreiding 
van wetenschappelijke kennis en de grotere vraag naar soevereiniteit van de burger 
vereist ook nu eigentijdse biopolitieke maatregelen. Politieke biomacht heeft hierbij de 
kennis nodig vanuit de verschillende wetenschappen en deze kennis zag Foucault als 
noodzakelijke voorwaarde voor een juiste strategie.  
Hoe worden deze maatregelen overgedragen en geïntegreerd om gewenste 
gedragsverandering en een andere moraal in de samenleving te bewerkstelligen? Hoe 
ver kan de burger gaan met het bewaken van zijn autonomie in het wel of niet 
aanpassen aan normerende gedragsregels? Deze vragen zouden bij Foucault 
voorwaardelijke vragen zijn om het debat aan te gaan en alle perspectieven hierbij open 
te houden. Het is duidelijk dat Foucault de begrippen biopolitiek en biomacht niet wilde 
relateren aan een bepaalde context of tijdsgeest. Het ging hem om de fundamentele 
analyse van machtswerking in de moderne cultuur en die stond voor Foucault centraal, 
totdat zijn denken aan het eind van de jaren zeventig een wending onderging, een 
wending naar een denken over ‘zorg voor zichzelf’ en ‘praktijken van vrijheid’, die 
door zijn dood in 1984, een open einde heeft gekregen.  
 
Bij aanvang van mijn scriptie was de uitbraak van de coronapandemie in februari 2021 
een periode van grote politieke onzekerheid. Het schatten van de omvang van deze 
pandemie, het analyseren van de juiste medische en bestuurlijke aanpak en het zoeken 
naar de juiste biostrategische richting was een ongekende opgave. In de biopolitieke 
keuzes met de uitkomst van statistieken als onderbouwing ging de politiek ervan uit dat 
de samenleving deze als politieke waarheid aan zou nemen. Het was een kwestie van 
bestuurskunst om met de juiste biomachtstrategie ook een goede relatie te onderhouden 
met de samenleving waar biopolitieke besluiten gedragsveranderingen op het oog 
hadden. De aanpak van pandemieën kon daarom niet los worden gezien van een 
adequate bestuurstechniek die de zorg voor de samenleving en de individuele burger als 
politieke opdracht had.  
 
 Al heeft Foucault zich nooit laten verleiden tot het expliciet formuleren van een 
biopolitieke definitie, in zijn veelzijdige publicaties heeft hij politieke filosofen en later 
ook andere disciplines perspectieven geboden in de omgang met gedragsverandering en 
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veranderde morele inzichten. Het gedachtegoed van Foucault over bestuurlijkheid en 
biopolitiek heeft namelijk ook geleid tot nieuwe inzichten in het functioneren van 
andere machtsrelaties. Actuele kwesties rondom de biochemie in het omgaan met 
genetisch materiaal, het zichtbaar maken van een andere maatschappij door de steeds 
grotere inclusie van verschillende identiteiten en de rol van het kapitalisme in de 
omgang met de burger als consument zijn verbonden met thema’s als veiligheid en 
scholing die het grote belang van kennis in onze samenleving laten zien.  
 
Tijdens het schrijven van deze scriptie konden wij na het aanvankelijk ontkennen van de 
pandemie in maart 2020 het coronavirus als medische waarheid vaststellen.  
De samenleving kreeg vanaf dat moment te maken met een medisch en politiek gezag 
dat tot nu toe ongekende disciplinaire gedragsregels oplegde voor onze veiligheid en 
voor het welzijn van de samenleving. Het was een zoeken naar de juiste strategie om 
ziekenhuisinfarcten en economische rampen te voorkomen. De aanvankelijke 
volgzaamheid van de burgers bleek uit de hoge kijkcijfers en het grote vertrouwen in 
het politiek gezag bij aankondigingen van steeds stringentere maatregelen. De minister-
president en de minister van gezondheid kregen in deze periode de gezaghebbende rol 
als vanzelfsprekend toebedeeld, ook al gingen de politieke keuzes blindelings af op de 
kennis, statistieken en adviezen van de medische wetenschap. Foucault zou deze door 
hem beschreven biomachtstrategieën weten te vergelijken met de 18e en 19e eeuwse 
biopolitiek. Ook toen vertrouwde de bevolkingspolitiek op de aanwezige medische 
kennis en statistieken als effectieve veiligheidsstrategie.  
 
De ‘zorg voor zich zelf’ werd in Foucaults filosofische denken echter het nieuwe 
filosofisch thema in zijn laatste wending in de jaren tachtig. Het biopolitiek concept en 
de strategieën van de biomacht had Foucault na 1980 losgelaten en zelfzorg en 
levenskunst kwamen er voor in de plaats. Hij zag in zijn veranderd perspectief nu een 
subject dat hij in staat achtte zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen voor eigen leven, 
en deze zelfstandigheid tot kunst te verheffen. In zijn laatste colleges, riep hij dan ook 
op tot een levenshouding van ‘zorg voor het zelf.’  
Het waren deze colleges, die hij na 1979 tot zijn dood in 1984 doceerde aan het Collège 
de France, waar Foucault het nu opnam voor de burger in de samenleving die bereid 
was verzet te bieden bij maatregelen die hij als inbreuk op zijn soevereiniteit 
beschouwde.95 Foucault maakte een stap van de biomacht-maatregelen naar het omgaan 
met de consequenties daarvan voor de individuele burger. In deze nieuwe wending van 
zijn denkontwikkeling koos hij het perspectief van de burger.  
 
Foucault is nog altijd een authentiek en eigentijdse denker. Met zijn filosofische 
concepten heeft hij de biopolitieke arena, het wetenschappelijk onderzoek en de media- 
en onderwijswereld mogelijkheden geboden om dilemma’s te benoemen en 
perspectieven te kiezen. Foucault vroeg aandacht voor de rol van de diverse 

 
95 Foucault,  Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France  (1982-1983). 
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wetenschappen bij besluitvorming. Het is een voor hem kenmerkende 
onderzoekshouding waarbij hij altijd uit wilde gaan van mogelijk andere zienswijzen.  
De rode draad in zowel zijn leven als zijn wetenschappelijke onderzoek was de grote 
behoefte onafhankelijk te kunnen denken, maar ook ruimte te creëren voor het herzien 
van meningen. Hij richtte zich op de in zijn ogen maatschappelijke misstanden, waar hij 
zich in het publieke leven hartstochtelijk tegen verzette. De kunst van het debatteren 
over actuele thema’s was hem op het lijf geschreven. Michel Foucault, was niet alleen 
filosoof maar zeker ook cultuurwetenschapper en een betrokken burger.  
 
Op 31 mei 2022 is dr. Tedros Adhanom Ghebryesus opnieuw voor 5 jaar aangesteld als 
directeur generaal van het WHO en maakte hij de balans op van het aantal corona doden 
in de afgelopen twee jaar. Meer dan zes miljoen doden wereldwijd met de Verenigde 
Staten, Brazilië en India als koplopers met het grootst aantal doden. Ghebryesus riep 
met klem de politieke elite op om aandacht te besteden aan de bestrijding van het virus 
aangezien COVID -19 nog lang niet tot het verleden hoort. Bij aanvang van de epidemie 
in 2020 was het nog een zoeken naar een politiek bestuurlijke strategie om samen met 
een wetenschappelijk team de uitbraak van het virus te voorkomen en 
gedragsverandering in de samenleving als bestuurlijke prioriteit op de agenda te zetten. 
Maar over deze strategie is wereldwijd nog steeds geen eenduidigheid en er wordt 
gewezen naar politieke onwil en een tekort aan medische hulpmiddelen die het 
indammen van het virus belemmeren. De WHO acht het hoogst noodzakelijk om deze 
onacceptabele argumenten te bestrijden en op te lossen. Virologische en 
epidemiologische kennis zijn cruciaal en het coronabeleid is wereldwijd gebaseerd op 
inzichten van wetenschappers en met deze inzichten moet de politieke aanpak worden 
verbeterd. De actualiteit van Foucaults denken wordt in het huidige coronabeleid weer 
duidelijk. Het is de vraag welk land er nu een internationaal voorbeeld stelt in de 
effectieve binnenlandse aanpak van de crisis. 
‘In de kranten verschijnt er tal van bijdragen over hoe andere landen de strijd tegen het 
virus aanpakken. Elke politieke partij wil vanuit haar eigen traditie oordelen wat voor 
haar, economische en sociaal van waarde is en hoe dat door deze crisis onder druk is 
komen te staan.’96  
Juist door de onzekerheden en de pluriformiteit binnen de wetenschap en de politiek 
kijken we uit naar een duurzame legitimiteit van het beleid en worden er politiek keuzes 
verwacht om onze kernwaarden te verdedigen. Een polarisering van het coronabeleid is 
daarom niet verkeerd en geeft het debat een kans om tot een gemeenschappelijk oordeel 
te komen zonder voorbij te gaan aan culturele verschillen en andere zienswijzen. We 
willen uiteindelijk toch komen tot een zienswijze en een bereidheid om een beleid te 
ondersteunen dat berust op solidariteit. Het zijn deze afwegingen waarom Foucault in 
zijn denkwereld altijd de dialoog met diverse disciplines en politieke invalshoeken 
openhield om verschillende inzichten te wegen en te overwegen en elkaar hopelijk zo te 
vinden in gedeelde waarheden.  

 
96 Sie Dhan Ho M., Corona is ook cultuur en politiek in: NRC Opinie & Debat (22-03-2020), p. 9. 
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SAMENVATTING 
 
In deze scriptie wordt verslag gedaan van de denkontwikkeling van Foucault over de 
door hem ontwikkelde concepten biopolitiek en biomacht.  
In penitentiaire inrichtingen, gevangenissen en ziekenhuizen had Foucault het 
machtsmechanisme geanalyseerd van de aanwezige medische kenniscentra en de grote 
invloed hiervan op bestuurlijke besluiten. Dit inzicht zou hij later uitwerken in zijn 
volgende studies over de relatie tussen kennis en macht.  
In de bestuurlijke transitie eind 17e eeuw, waarbij niet alleen de soevereine macht van 
de vorst de komende eeuw plaats zou maken voor een burgerlijk bestuur, maar ook de 
zich snel ontwikkelde medische wetenschap grote sprongen vooruit maakte en politiek 
steeds meer aanwezig was. De toenemende invloed van nieuwe medische kennis op 
bestuurlijke strategieën, die in de veranderde samenleving noodzakelijk waren door de 
komst van een steeds verder uitbreidende industrialisatie, de grotere inbreng van het 
kapitaal en de explosieve bevolkingsgroei vroeg om een nieuwe bestuurspolitiek. Met 
het politieke inzicht dat een gezonde samenleving van essentieel belang was voor de 
economische groei, baseerde de politiek de keuze van bestuurlijke strategieën nu steeds 
meer op medische kennis en gezondheidsstatistieken. Het creëren van een gezonde en 
veilige samenleving werd nu als een belangrijke politieke taak gezien en het nemen van 
disciplinaire en surveillerende maatregelen een noodzakelijke voorwaarde om controle 
te kunnen houden op een samenleving met gezonde burgers.   
Mijn onderzoek is een literatuuronderzoek, met Foucaults colleges aan de Collège de 
France als primaire bron, evenals zijn interviews, lezingen en boeken waarin hij zijn 
biopolitieke visie en de daar aan gerelateerde biomachtstrategieën al docerend 
analyseerde. Zijn biopolitieke concepten zijn later wel vanuit verschillende politieke 
filosofische invalshoeken op velerlei wijze opnieuw geïnterpreteerd en geëxpliceerd.  
In de secundaire bronnen lezen wij in de diverse wetenschappelijke publicaties over de 
huidige aanwezigheid van biomacht in medische en ethische besluitvorming en in de 
mens- en gedragswetenschappelijke artikelen herkennen wij de daarin besproken 
gedragsstrategieën nu als biomachtstrategieën.  
De biopolitieke besluiten tijdens de afgelopen pandemie hebben ons het belang van de 
aanwezigheid van medische wetenschappelijke kennis en de invloed van medische 
statistieken duidelijk gemaakt. De inzet van disciplinaire en surveillerende maatregelen 
die in de samenleving tot gedragsverandering moest leiden, werd met verwijzing naar 
de medische conclusies op deze manier breed gedragen.  
De conclusie van Foucaults analyses, dat politieke besluitvorming onder invloed van 
medisch wetenschappelijke kennis kan leiden tot een bestuur met biopolitieke 
strategieën heeft stand gehouden. De biostrategieen die een gezonde en veilige 
samenleving als doel hebben, zullen in de toekomst echter voortdurend getoetst moeten 
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worden in een steeds kritischer samenleving waar de autonomie van de burger steeds 
meer centraal komt te staan. Ook Foucault erkende dit en bleef daarom aansturen op een 
maatschappelijke dialoog, waar een balans gevonden moet worden tussen de autonome 
burger en de biopolitieke noodzaak van maatregelen.  
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